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اجراءات تقييد في أونتاريو في مواجهة أوميكرون:
 الدراسة عن بعد وتعليق الجراحات غير الطارئة

عن  فورد  دوغ  أونتاريو  حكومة  رئيس  أعلن 
انتشار  من  للحّد  جديدة  إجراءات  سلسلة 
أوميكرون، من بينها عدم إعادة المدارس فتح 
أبوابها بعد غد األربعاء كما كان مقررًا وتعليق 

العمليات الجراحية غير الطارئة.
وتّم اإلعالن عن اإلجراءات الجديدة في مؤتمر 
مقاطعات  كبرى  حكومة  رئيس  عقده  صحفي 
وزيرة  بمشاركة  السكان  عدد  حيث  من  كندا 
ستيفن  التربية  ووزير  إليوت  كريستين  الصحة 
المقاطعة  في  الطبية  الخدمات  ورئيس  ليتشه 

الدكتور كيران مور.
المدارس  طالب  أّن  اإلجراءات  أبرز  ومن 
االبتدائية والثانوية سيتابعون تحصيلهم العلمي 
عطلة  نهاية  عقب  اإلنترنت  عبر  ُبعد  عن 
األعياد المدرسية، أي ابتداًء من يوم األربعاء 
الخامس من كانون الثاني )يناير(، لغاية السابع 

عشر منه على أقرب تقدير.
كما أعلنت حكومة الحزب التقدمي المحافظ عن 
تعليق كافة العمليات الجراحية غير الطارئة إلى 
أجل غير ُمسّمى بهدف تحرير أكبر عدد ممكن 
من أسرّة المستشفيات تحّسبًا لموجة االستشفاء 

لمتغّير  السرعة  البالغ  االنتشار  مع  المتوقعة 
المتوقع  ومن  كورونا.  فيروس  من  أوميكرون 
أن يوفر هذا اإلجراء ما بين 1.200 و1.500 

سرير حسب الدكتور مور.
التنفيذ  حّيز  تدخل  ُأخرى  إجراءات  وأُعِلن عن 
كانون   26 لغاية  سارية  وتظّل  األربعاء  يوم 

تقدير، من  أقرب  الجاري على  )يناير(  الثاني 
المطاعم  في  الطعام  صاالت  إغالُق  بينها 
السينما  والمتاحف وقاعات  الرياضة  وصاالت 

والعروض الفنية.
ومن ضمن هذه اإلجراءات أيضًا تقليُص القدرة 
حفالت  فيها  م  ُتنظَّ التي  لألماكن  االستيعابية 

الدينية  والمراسم  الجنائزية  والمراسم  الزفاف 
بنسبة %50.

وتقليٌص أيضًا بالنسبة نفسها للقدرة االستيعابية 
لمتاجر البيع بالتجزئة ومراكز التسّوق والمكتبات 
الشعر  وتصفيف  الحالقة  وصالونات  العامة 

وخدمات العناية الشخصية.
ومن اإلجراءات أيضًا تقليُص حجم التجمعات 
الداخل  في  أشخاص  خمسة  إلى  االجتماعية 

وعشرة أشخاص في الهواء الطلق.
الصحة  وكالة  من  الجديدة  النمذجة  وتظهر 
قد  أوميكرون  متغّير  أّن  أونتاريو  في  العامة 
يطغى في نهاية المطاف على النظام الصحي 

بأكمله.
وتشير التوقعات إلى أّن حاالت االستشفاء قد 
لكّن  الحالي،  الشهر  نهاية  بحلول  الذروة  تبلغ 
مسؤولي الصحة أشاروا إلى أّن تشديد إجراءات 
انتشار  معدل  من  سيخّفف  العامة  الصحة 

أوميكرون.
وشهدت أونتاريو تفشيًا كبيرًا للعدوى في األيام 
العالج  إلى زيادة عدد حاالت  األخيرة إضافًة 

في أقسام العناية المركزة في المستشفيات.
قد  أونتاريو  في  العامة  الصحة  وكالة  وكانت 
اليومية  الحاالت  عدد  أّن  من  مؤخرًا  حّذرت 
نظرًا  ناقصًا‘‘  ’’تقديرًا  يشكل  عنه  المعَلن 
تفاعل  اختبارات  إلى  الوصول  لمحدودية 
واالنتشار   )PCR( المتسلسل  البوليميراز 

السريع ألوميكرون.
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عين على كندا 

د. نزيه خطاطبة 

االسرى الفلسطينيون سطروا ببطوالتهم . 
على  الفلسطيني  المستوى  على  وشكلوا 
المنصرم   2021 العام  شخصية  االقل. 
بال منازع . بدءا من تمكن اسرى جلبوع 
باضراب  مرورا  لفترة   ولو  التحرر  من 
االداري  االعتقال  اسرى  من  العديد 
وتمنكنهم بسالح الجوع واالالم من اجبار 
اعتقالهم  الغاء  على  االحتالل  سلطات 
البطل هشام ابو  . وكان اخرهم االسير 
باضرابه  قياسيا  رقما  الذي حطم  هواش 
على  وانتصر  يوما   140 من  الكثر 

االحتالل بامعائه الخاوية. 
احتالل  تلت  التي  السنوات  مدار  على 
التاريخية  فلسطين  ارض  من  تبقى  ما 
اعتقلت سلطات االحتالل  عام 1967، 
االسرائيلي  أكثر من مليوَني فلسطيني، 
قرابة  القضبان  خلف  اليوم  منهم  ليبقى 

اجل  من  بحريتهم  أسير ضحوا   5000
تحرير شعبهم وارضهم ، من بينهم 225 
طفاًل و600 مريض  معظمهم حاالت 
مزمنة بحاجة إلى عالج مستمّر ورعاية 
عشر  أحد  عن  فضاًل  حثيثة،  صّحية 
فؤاد  بينهم  بالسرطان، من  أسيرًا مصابًا 
المعَتقلين  أكبر  عامًا(،   82( الشوبكي 
 43 أيضًا،  األسرى،  قائمة  وعلى  سّنًا. 
أسيرة من بينهّن 15 أّمًا، وسبع جريحات 
يقبعن في سجن الدامون، علمًا أن عدد 
األسيرات منذ عام 1967 فاق 16 ألف 

امرأة.
اإلداريين،  المعتقلين  عدد  ارتفع  كذلك، 
نحو 540،  إلى  الماضي   العام  خالل 
بفعل الحملة التي شّنها جيش االحتالل 
في مطلع العام  للتأثير في االنتخابات 
إجراؤها  مقررا  كان  التي  الفلسطينية 

آنذاك.
دون  االداري  االعتقال  قانون  ويشكل 
لكافة  ومخالفة  كبرى  جريمة  محاكمة  
والدولية  االنسانية  والقوانين  المواثيق 
البريطاني  االحتالل  خالل  اقراره  وجرى 
سلطات  عليه  ابقت  ثم  ومن  لفلسطين 
مع  تعاملها  في  االسرائيلي  االحتالل 
من  سواهم  دون  الفلسطينيين  الناشطين 

اليهود . 

االحتالل الصهيوني ال يراعي اية قوانين 
انسانية  مشاعر  حتى  او  مواثيق  او 
فجنوده  الفلسطينيين،  مع  تعامله  في 
وسياسة  العربدة  يمارسون  والمستوطنين 

النار  يطلقون  الذين  للشباب  االعدام 
بمحاولة  جاهزة  الدعاءات  وفقا  عليهم 
ينزفون  تركهم  ويجري  دهس   او  طعن 
وتمارس  الشارع.   في  الموت  حتى 
المعتقلين  على  العربدة  االحتالل  قوات 
المصابين بجروح بليغة، وأمراض مزمنة، 
المعتقلين  وحرمان  واألطفال،  والنساء 
عليها  نصت  التي  الحقوق  أبسط  من 

االتفاقيات الدولية.

ورغم أن معاناة مقاتلي حركات التحرر 
أو جنود المعارك، انتهت أو ستنتهي إما 
معاناة  لكن  الفرقاء،  بتفاهم  أو  بالتحرر 
األسرى الفلسطينيين غصة مستمرة، ألنها 

ببساطة ترتبط باحتالل يأبى الرحيل.
النضال   سوى  االسرى  امام  يبقى  وال 
حقهم  اجل  من  والجماعي  الفردي 
وتحسين اوضاعهم على امل ان يجري 
الخيار  وهو  اسرائيليين  باسرى  مبادلتهم 
في  سابقا  كما جرى  االن.  حتى  الوحيد 
االحتالل  سلطات  ان  اال  مرة  من  اكثر 
التفاهم  تم  ما  على  مرة  كل  في  انقلبت 
عليه في إطارها، من خالل إعادة اعتقال 
على  اصروا  الذين  المحررين  االسرى 
 ، النفي  يختاروا  ولم  الوطن  في  البقاء 
وهو ما يعرف بسياسة »الباب الدوار«.

العدو  سجون  في  الفلسطينيون  األسرى 
اإلسرائيلي، عنوان صمود وراية تحد مثيرة 
للدهشة، والذي سطره االسير ابو هواش  
بالموافقة  االحتالل  سلطات  اجبر  الذي 
على  االفراج عنه وعدم تجديد العتقاله 

التضامن  تصاعد  بفعل  اخرى  لفترة 
الشعبي  وتهديد المقاومة  بالرد المزلزل 
اغتياال  ذلك  واعتبار  وفاته  حالة  في 
سلطات  قرار   . سيتدخل  السالح  وأن 
االحتالل باالفراج عن االسير  في 26 
فبراير/ شباط المقبل. اثار غضب قطعان 
عنصرية.  االشد  ورموزهم  المستوطنين 
اليميني  الكنيست  عضو  حاول  حيث 
المتطرف عن حزب الصهيونية المتدينة، 
األسير  غرفة  اقتحام  غفير،  بن  إيتمار 
في  المستشفى  داخل  هواش،  أبو  هشام 
تل أبيب بحماية جنود االحتالل ومرافقة 
حراسه وعدد من انصاره اليمينيين. حيث 
األسير  عائلة  لكن  الغرفة  اقتحام  حاول 
المتضامنين  من  ومجموعة  هواش،  أبو 
يحملون  وهم  بالمرصاد  له  كانوا  معها 

العلم الفلسطيني.
انتصار األسير أبو ھواش ال يتمثل فقط 
االحتالل  براثن  من  حريته  انتزاعھ  في 
بل ھو ابعد من ذلك بكثير . والمطلوب 
مواصلة التضامن مع كافة االسرى وعدم 
تركهم يخوضون نضاالتهم بشكل فردي 
االداري  االعتقال  قانون  مواجهة  في 
اوضاعهم  تحسين  اجل  ومن  االجرامي 
والممنهجة  المتكررة  االعتداءات  ووقف 
الوسائل  بحقهم ومواصلة الضغط  بكل 
لالفراج عنهم حتى يتمتعودا بالحرية التي 

فقدوها من اجل حرية شعبهم. 

اسرى فلسطين سطروا بطوالت 
و احتلوا المشهد الفلسطيني وشخصية العام المنصرم

رفع الحّد األدنى لألجور في كندا الى 15 دوالرًا في الساعة

الحكومة الكندية تتوصل الى اتفاق مع السكان االصليين  
تدفع بموجبه عشرات المليارات كتعويضات ألطفال السكان األصليين وأسرهم

محكمة أونتارية تأمر بمنح 107 ماليين دوالر
 ألسر ستة أشخاص ُقتلوا في تحطم الطائرة األوكرانية

حين من إعانة البطالة حرمان غير الملقَّ

ارتفع الحّد األدنى الفدرالي لألجور إلى 15 
دوالرًا في الساعة ابتداًء من  29 كانون األول 

)ديسمبر( 2021.
عن  أعلنت  قد  الفدرالية  الحكومة  وكانت 
الزيادة في 17 كانون األول )ديسمبر(  هذه 
أوريغان  َشيموس  العمل  وقال وزير  الحالي. 
اإلبن في حينه إّن الزيادة تطال عمال القطاع 

الخاص الخاضعين للتنظيم الفدرالي.
أو  المقاطعات  في  للعاملين  بالنسبة  أما 
األقاليم التي يكون فيها الحّد األدنى لألجور 

أعلى فإّن هذا األخير هو الذي ينطبق.
العمل  قانون  على  ُأدخلت  التي  والتعديالت 
الكندي من أجل وضع حد أدنى جديد لألجور 
ارتفاع  أيضًا  تضمن  الفدرالي  الصعيد  على 
هذا الحد األدنى مع تضخم أسعار المستهلك.
ففي األول من نيسان )أبريل( من كل عام، 
الحد  تعديل  سيتم   ،2022 عام  من  ابتداًء 
مؤشر  إلى  استنادًا  لألجور  الفدرالي  األدنى 
للعام   )CPI - IPC( المستهلك  أسعار 
السابق الذي تنشره وكالة اإلحصاء الكندية.

وتقّدر احلكومة الفدرالية أّن 26.000 موظف 
اخلاضعة  اخلاص  القطاع  مؤسسات  في 
من  أقل  حالياً  يكسبون  الفدرالي  للتنظيم 
هؤالء  وسيستفيد  الساعة،  في  دوالراً   15

بالتالي من هذه الزيادة على األجور.
غالبيتهم  في  املوظفون  هؤالء  ويعمل 
أكبر  التوالي  على  وكيبيك،  أونتاريو  في 
وحجم  السكان  عدد  حيث  من  مقاطعتْي 
منهم   %59 فإّن  للتقديرات  ووفقاً  االقتصاد. 

ذكور فيما الـ41% الباقون نساء.

النقل  قطاعات  في  هؤالء  معظم  ويعمل 
غير البري والنقل البري واالتصاالت السلكية 
والالسلكية والبث اإلذاعي واخلدمات البريدية 

واخلدمات املصرفية.
ترودو  جوستان  حلكومة  سبق  أّنه  يُذكر 
ميزانية  في  اقترحت  أن  أوتاوا  في  الليبرالية 
السنة املالية 2021 - 2022 حتديد احلد األدنى 

الفدرالي لألجور عند 15 دوالراً في الساعة.
وكالة الصحافة الكندية

إعانة  عن  المسؤولة  الفدرالية  الوزيرة  قالت 
العمل  عن  العاطلين  الكنديين  إّن  البطالة 
الذين يرفضون تناول اللقاح المضاد لفيروس 
طالما  اإلعانة  هذه  من  ُيحرمون  قد  كورونا 
تتصدر  العامة  الصحة  مخاوف  ظلت 

االهتمامات.
ُيشار إلى أّن حكومة جوستان ترودو الليبرالية 
للحصول  تقييدية  أضافت شروطًا  أوتاوا  في 
على إعانة البطالة، قائلًة إّن الدعم الفدرالي 
يفقدون  الذين  العمال  إلى  يذهب  أأّل  يجب 
رفضهم  بسبب  عمل  ساعات  أو  وظائفهم 

تناول اللقاح.
لديهم  من  على  الشروط  هذه  تنطبق  وال 

إعفاءات طبية.
وقالت وزيرة العمل وتنمية اليد العاملة وإدماج 
إّن  اإلعاقة، كارال كوالترو،  األشخاص ذوي 
لضمان  جزئي  بشكل  اقتصادي  القرار  هذا 
عدم إغالق أماكن العمل بسبب تفٍش للوباء، 
وإنه يهدف أيضًا لتشجيع المزيد من الكنديين 

المؤهلين على تناول اللقاح.
 CP( وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية
الجديدة  الشروط  إّن  كوالترو  قالت   )- PC
ظلت  طالما  سارية  األرجح  على  ستظل 

الصحة العامة أولويًة سياسية قصوى.
ومن المتوقع أن تستمر السلسلة األخيرة من 
اإلعانات الحكومية للعمال المتضررين بشدة 
حتى أوائل أيار )مايو( المقبل، لكن للحكومة 
حتى  المساعدة  تمديد  على  القدرة  الفدرالية 

الصيف إذا لزم األمر.
للكنديين  العامة الجماعية  طالما أّن الصحة 
أن  يجب  مهدد،  اقتصادنا  وبالتالي  مهددة، 
ُنبقي سياسة الصحة العامة في طليعة قراراتنا 

في مجاالت التوظيف والعمل واالقتصاد
نقال عن كارال كوالترو، وزيرة العمل الفدرالية

ذلك‘‘،  سيستمر  متى  إلى  أعرف  ’’وال 
أضافت الوزيرة كوالترو.

وُعّينت كوالترو وزيرة للعمل بعد فترة وجيزة 
األول  تشرين  في  الفدرالية  االنتخابات  من 

معدل  فيه  كان  وقت  في   ،2019 )أكتوبر( 
البطالة في كندا منخفضاً تاريخياً.

لكّن جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ قلبت الوضع رأساً 
ونيسان  )مارس(  آذار  من  ابتداًء  عقب  على 
األولى  املوجة  أغلقت  عندما   2020 )أبريل( 
منها معظم قطاعات االقتصاد، ففقد ثالثة 
ماليي شخص وظائفهم في هذين الشهرين 
مماثل  لعدد  العمل  ساعات  تقلصت  فيما 

تقريباً من الناس.
وبحلول شهر أيار )مايو( من ذاك العام ارتفع 
فبلغ  تاريخي  مستوى  إلى  البطالة  معدل 
13,7%، وأوقفت احلكومة العمل بنظام إعانة 
كاملساعدة  ببرامج  واستبدلته  البطالة 
 )PCU - CERB( الطوارئ  حلاالت  الكندية 
وخلَِفه اإلعانة الكندية لالنتعاش االقتصادي 

.)PCRE - CRB(
في  أخرى  مرة  الفدرالية  اإلعانة  جتديد  ومتّ 
اآلن  باتت  احلالي. وهي  )ديسمبر(  األول  كانون 
للقطاعات األكثر تضرراً من  أكثر استهدافاً 

دوالر في األسبوع  ويبلغ قدرها 300  اجلائحة، 
في  فقط  م  وتُقدَّ لإلغالق  اخلاضعي  للعمال 
متعلق  حجر  بقرار  مستهدفة  منطقة 

باجلائحة.
لإلعانة  األخير  احملور  إّن  العمل  وزيرة  وقالت 
املالية في ظّل اجلائحة متّ وضعه في اخلريف، إذ 
سعت احلكومة الليبرالية إلى إنشاء بوليصة 

تأمي ضّد أّي وضع جديد ناجم عن اجلائحة.
إذا حدث شيء  أنه  من  نتأكد  أن  علينا  ’’كان 
أداة  دائماً  لدينا  سيكون  أوميكرون  مثل 
وظائفهم  يفقدون  الذين  الكنديي  ملساعدة 
الوزيرة  تتقلص ساعات عملهم‘‘، شرحت  أو 

كوالترو.
تراجع  البطالة في كندا  أّن معّدل  إلى  يُشار 
في تشرين الثاني )نوفمبر( املاضي 0,7 نقطة 
بـ0,3  يفوق  مستوى  وهو   ،%6 ليبلغ  مئوية 
ل  املسجَّ البطالة  نقطة مئوية فقط معّدل 
كامل  شهر  آخر   ،2020 )فبراير(  شباط  في 

أمضته كندا قبل أن تصلها اجلائحة.

بمنح  أونتاريو  مقاطعة  في  محكمة  أمرت 
الفوائد،  إلى  باإلضافة  دوالر،  ماليين   107
لعائالت ستة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم 
طائرة الخطوط الجوية الدولية األوكرانية ذات 
الرحلة رقم PS752 ُبعْيد إقالعها من طهران 
جراء   2020 )يناير(  الثاني  كانون   8 في 
أطلقتهما  جو   - أرض  بصاروخْي  إصابتها 

القوات المسلحة اإليرانية.
واتُّخذ القرار يوم الجمعة الفائت، 31 كانون 
األول )ديسمبر(، لكنه صدر علنًا يوماالثنين.
محكمة  من  بيلوبابا  إدوارد  القاضي  وكان 
أيار  في  حكم  قد  أونتاريو  في  العليا  العدل 
التجارية  الطائرة  تدمير  بأّن   2021 )مايو( 
بعد وقت قصير من إقالعها من طهران كان 

دًا‘‘. عماًل ’’إرهابيًا‘‘ و’’متعمَّ
ُيذكر أّن جميع ركاب الطائرة الـ176، ومن 
جرّاء  حتفهم  القوا  طاقمها،  أفراد  ضمنهم 
على  معظمهم  في  هؤالء  وكان  تحّطمها. 
صلة بكندا من اصول ايرانية وغالبهم يحمل 

جنسيتها .
فقد كان بين الرّكاب 55 كنديًا، من أصول 
لديهم  شخصًا  و30  خاص،  بشكل  إيرانية 
 50 من  وأكثر  كندا،  في  الدائمة  اإلقامة 
ُأخرى  بكندا صالت  تربطهم  آخرين  شخصًا 
قاصدين  وكانوا  إيرانيون،  بينهم  كالدراسة، 

كندا عن طريق العاصمة األوكرانية كييف.
المحكمة  أمرت  التي  الست  األسر  وأعضاء 
الطائرة  تحطم  في  فقدوا  تعويضات  بمنحها 
أزواجهم أو أشقاءهم أو أطفالهم أو أبناء أو 
أدلى  لبيان  بنات أشقائهم أو شقيقاتهم، وفقًا 

به محاميهم مارك أرنولد.
إيران  ضد  مدنية  دعوى  رفعوا  قد  وكانوا 
ومسؤولين رسميين آخرين يعتقدون أنهم وراء 

الكارثة.

عام  من  يوم  آخر  في  المتَّخذ  قراره  وفي 
 100 بمنح  بيلوبابا  القاضي  أمر   ،2021
تتقاسمها  عقابية  كتعويضات  دوالر  مليون 

ممتلكات الضحايا الست.
دوالر  مليون  منح  على  أيضًا  القرار  ونّص 
والرعاية  التوجيه  لفقدان  األسر  ألفراد  أخرى 
لأللم  ُأخرى  دوالر  ماليين  وستة  والرفقة، 

والمعاناة.
لمصادرة  سيسعى  فريقه  إّن  أرنولد  وقال 
أصول إيرانية في كندا وخارجها. وأضاف أّن 
إيران لديها ناقالت نفط في دول أخرى وأّن 
لدفع  بوسعه  ما  كّل  لمصادرة  فريقه سيسعى 

التعويضات المستحّقة للعائالت المعنية.
الشكوى كّل من شاهين مقدم ومهرزاد  وقّدم 
زارع وعلي قرجي، فيما حجب بعض المّدعين 
اآلخرين أسماءهم خوفًا من انتقاٍم محتَمل من 

قبل السلطات اإليرانية.
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية قد نّددت بحكم 
)مايو(  أيار  في  الصادر  بيلوبابا  القاضي 
الفائت واصفة إياه بأنه ’’ُمخٍز‘‘ ويفتقر إلى 

أدلة مشروعة.
الدعاوى  علني  بشكل  إيران  رفضت  كما 
 PS752 الجماعية الكندية المتعلقة بالرحلة
بحجة أّنه ليس للمحاكم الكندية والية قضائية 
للنظر في القضية وأصّرت على إجراء كافة 

اإلجراءات القضائية داخل إيران.
إلى  استنادًا  بأنه  حكم  بيلوبابا  القاضي  لكّن 
ميزان االحتماالت، أثبتت الجهة المدعية بأّن 

مباشر  بشكل  تسّبب  اإلرهابي…  ’’النشاط 
في وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة‘‘.

ونظرًا ألّن الدعوى لم تكن قضية جنائية لم 
يكن على المّدعين أن يثبتوا بما ال يدع مجااًل 

للشك أّن الطائرة ُأسقطت عمدًا.
ولم تدافع إيران عن نفسها أمام المحكمة، ما 

يجعل حكم القاضي بيلوبابا غيابيًا.
والسويد  وبريطانيا  كندا  من  كال  ةاعلنت 
الجود  أوقفت  إنها  الخميس  يوم  وأوكرانيا 
الرامية إلجراء محادثات مع طهران بشأن دفع 
إيران  أسقطتها  ركاب  طائرة  عن  تعويضات 
القانون  وفقا ألحكام  األمر  تسوية  وستحاول 

الدولي.
إيران  أسقطت  عندما  شخصا   176 وقتل 
الثاني  كانون  يناير  في  األوكرانية  الطائرة 
2020 ومعظمهم من رعايا البلدان األربعة.

وقالت الدول األربع في بيان مشترك إن “أي 
محاوالت أخرى للتفاوض مع إيران … غير 

مجدية”.
اسقطت    قد  االوكرانية  الطائرة  وكانت 
بشري  ’’خطأ  نتيجة  بصاروخ أرض - جو 
بعد اقترابها من مركز حّساس‘‘ تابع له وبعد 
ساعات معدودة على قصف إيران بالصواريخ 
تستخدمهما  العراق  في  قاعدتْين  الباليستية 
الواليات  اغتيال  على  ردًا  األميركية  القوات 
’’فيلق  قائد  سليماني،  قاسم  الفريق  المتحدة 
القدس‘‘ التابع للحرس الثوري، بواسطة طائرة 
ُمسيَّرة في بغداد في 3 كانون الثاني )يناير( 

.2020

أعلنت كندا عن اتفاق مبدئي بعشرات مليارات 
السكان  ألطفال  تعويضات  لدفع  الدوالرات، 
ضحايا  كانون  الذين  وأسرهم،  األصليين 
تمييز في إطار برنامج حماية الطفولة الذي 

يعتمدون عليه.
مليار   40 بقيمة  مبدئي  اتفاق  عن  وأعلنت 
دوالر كندي )27.7 مليار دوالر( لدفع هذه 

التعويضات، وعن إصالح هذا البرنامج.
من جانبه، أوضح وزير العالقات بين التاج 
الفدرالية،  الحكومة  في  األصليين  والسكان 
مارك ميلر، أن »هذا التفاهم الذي أعلن عن 
جاستن  الوزراء،  رئيس  ديسمبر  في  قيمته 
تاريخ  في  تعويضات  اتفاق  أهم  هو  ترودو، 
سيتم  الذي  االتفاق   يهدف  حيث  كندا«، 
إنجازه في األشهر المقبلة، من حيث المبدأ، 
القضائية  النزاعات  من  سنوات  إنهاء  إلى 
بشأن المبالغ التي خصصتها الدولة الفدرالية 
األولى  للشعوب  األطفال  حماية  لخدمات 
مقارنة بتلك المقدمة لألطفال من غير هؤالء 

استخدام نصف  إذ سيتم  السكان األصليين، 
السكان  ألطفال  تعويضات  لدفع  المبلغ  هذا 
األصليين الذين تم انتزاعهم من رعاية والديهم 
ووضعهم في نظام حماية الطفل، أما النصف 
اآلخر فسيخصص إلصالح هذا النظام خالل 
»فرانس  بحسب   المقبلة،  الخمس  السنوات 

برس«.
السكان  خدمات  وزيرة  اعتبرت  جهتها،  من 
األصليين، باتي هادجو، أنه »ال يمكن ألي 
عانى  التي  الصدمات  يعوض عن  أن  مبلغ 

منها الناس«.
وأكملت: »االتفاق يعترف للناجين وعائالتهم 
في  التمييز  عن  الناجمين  واألذى  باأللم 

التمويل والخدمات«. 
الكندية  المحكمة  أن   إلى  اإلشارة  تجدر 
لحقوق اإلنسان أمرت في 2019 الحكومة، 
بدفع تعويض قدره أربعين ألف دوالر كندي 
لكل واحد من آالف أطفال الشعوب األولى 
نظام  في  ووضعوا  والديهم  من  أخذوا  الذين 

حماية الطفولة بعد 2006، وتمت المصادقة 
وفي   ، الماضي  سبتمبر  في  القرار  على 
محكمة  من  الحكومة  طلبت  أكتوبر،  نهاية 
التاريخي  القرار  إلغاء  االتحادية  االستئناف 
لكنها  ضروري  تعويضات  دفع  أن  ،مؤكدة 
اتفاق  إطار  في  التفاصيل  تسوية  تفضل 

تفاوضي. 
قضيتين  في  المدعين  محامو  أشارت  هذا 
المبلغ المحدد الذي سيتم دفعه لكل  إلى أن 
شخص باإلضافة إلى الوسائل والمواعيد سيتم 
وأكبر  الخبراء  بين  مشاورات  تحديدها خالل 
منظمة للسكان األصليين في البالد »جمعية 

الشعوب األولى«.
أحد  كوغلر،  روبرت  أوضح  له،  بيان  وفي 
هؤالء المحامين، قائال: »هذا االتفاق تاريخي 
في  حاسمة  تحول  نقطة  يكون  أن  ونأمل 
إلى  الفتا  البلد«،  هذا  في  المصالحة  عمل 
نجم  الذي  الضرر  حجم  يؤكد  »المبلغ  ان 
من  الضحايا  لتمكين  المالي  الدعم  وسيؤمن 

تحسين حياتهم للمضي قدًما«. 
في حين يأتي اإلعالن عن هذا االتفاق في 
التي  بشأن األخطاء  البالد  نقاش في  خضم 

ارتكبت بحق الشعوب األصلية.
عثر  الماضي،  أمايو  منذ  أنه  بالذكر  جدير 
مدارس  مواقع  في  قبر  ألف  من  أكثر  على 
فصال  يكشف  ما  سابقة  كاثوليكية  داخلية 
مظلما في التاريخ الكندي وسياسة االستيعاب 
»إبادة   2015 منذ  تعتبر  التي  القسري 
جماعية ثقافية«، حيث أنه من أواخر القرن 
التاسع عشر إلى تسعينات القرن العشرين، تم 
السكان  وضع حوالي 150 ألف من أطفال 
داخلية  مدرسة   139 في  قسرًا  األصليين 
عائالتهم  عن  عزلهم  تم  حيث  اآلن،  مغلقة 
ولغتهم وثقافتهم، ولم يعد آالف منهم، بينما 
أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في كندا اعتذارا 

رسمًي للشعوب األصلية في سبتمبر.
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)Atlantic Immigration Pilot (AIP حقائق وأسباب نجاح برنامج

حسن محمد \ مستشار هجرة تورونتو \

)AIP( الخلفية التاريخية وفترة التقييم لبرنامج

تلبية  في  األطلسية  المقاطعات   AIP يدعم 
متطلبات سوق العمل المحددة من خالل منح 
الشركات القدرة على ملء الوظائف الشاغرة 
تم  الدائمة.  الهجرة  برامج  باستخدام  بسرعة 
إطالقه كجزء من إستراتيجية النمو األطلسي. 
غطى التقييم الفترة من تنفيذ AIP في مارس 

2017 حتى أواخر ديسمبر 2021.

المدى  على  والتكامل  االحتفاظ  لضمان 
الطويل للوافدين الجدد ، تم تطوير اإلصدار 
ميزات  ثالث  حول  البداية  في  التجريبي 
فريدة ، والتي تشمل: نموذج يحركه صاحب 
العمل ، ومتطلبات التسوية لمقدمي الطلبات 
مجموعة  مع  األطراف  متعددة  والحوكمة   ،
تصميم  تم  المصلحة.  أصحاب  من  متنوعة 
 ،  IRCC ِقبل  من  التجريبي  اإلصدار 
األطلنطي  ووكالة   ، األطلسية  والمقاطعات 
ومنظمات   ،  )ACOA( للفرص  الكندية 
اتحادًيا  الممولة   )SPOs( الخدمات  مقدمي 
بنهج  والمصممة   ، المقاطعة  من  والممول 

تعاوني ، وأرباب العمل.
اعتبارًا من ديسمبر 2019 ، وصل 5،590 
وافًدا جديًدا من AIP إلى مقاطعات األطلسي 
، مع 45% من الوافدين الجدد AIP متجهين 
إلى نيو برونزويك ، و 34% إلى نوفا سكوشا 

، و 10% إلى جزيرة
نيوفاوندالند  إلى   %10 و   ، إدوارد  األمير 
من  سنوات  ثالث  مدى  على  والبرادور. 
البرنامج التجريبي ، وصل ما يقرب من ثالثة 
 .2019 عام  في  كندا  إلى   )%  73( أرباع 
من المتقدمين الرئيسيين لبرنامج AIP الذين 
وصلوا إلى كندا ، تم توظيف ما يقرب من 
نصفهم )46%( في تصنيف المهنة الوطنية 
الفنية  المهن  إلى  تشير  والذي   NOC( B(
 NOC C والحرف الماهرة ، و 36% كانت
التي تشير إلى المهن ذات المستوى المتوسط.

جلب   ،  2021 ديسمبر   17 من  اعتبارًا 
 Atlantic Immigration Pilot برنامج 
اآلن أكثر من 10000 مقيم دائم جديد إلى 
كندا األطلسية. قدم أرباب العمل المشاركون 
أكثر من 9800 عرض عمل في القطاعات 
الصحية  الرعاية  ذلك  في  بما   ، الرئيسية 
واألهم  والتصنيع.  الطعام  وخدمات  واإلقامة 

من ذلك ، أن أكثر من 90% من المتقدمين 
ما زالوا يعيشون في المنطقة بعد عام واحد ؛ 
معدل استبقاء أعلى بكثير من البرامج األخرى

نتائج التقييم

التي  الثالث  بالميزات  الدائم  البرنامج  يحتفظ 
جعلت البرنامج التجريبي ناجًحا: التركيز على 
المعزز  االستقرار  ودعم   ، العمل  أصحاب 
المقاطعات  جميع  عبر  التعاوني  والنهج   ،

األطلسية والهجرة

الرئيسيين  المتقدمين  إلى  باإلضافة  الكندية 
وأصحاب العمل.

المتوقعة  النتائج  تحقيق  تم   ، عام  بشكل 
 AIP برنامج  يساعد  التجريبي.  للمشروع 
تلبية  على  األطلسية  كندا  في  العمل  أرباب 
في  رئيسي  بشكل  العمل  سوق  احتياجات 

.B & C فئتين رئيسيتين

الرئيسيين  المتقدمين  من  كبيرة  نسبة  أفادت 
العمل  صاحب  لدى  يعملون  أنهم   AIP لـ 
أولئك  من  وجزء   ، المسح  وقت  في  المعين 
الذين غيروا أصحاب العمل كانوا ال يزالون 

يعملون في نفس المقاطعة.

في  مفيدة  التسوية  خطط  أن  التقييم  وجد 
ألغلبية  والتكامل  التسوية  احتياجات  تلبية 
 AIP كبيرة من المتقدمين الرئيسيين لبرنامج
فإن   ، ذلك  ومع  االستطالع.  شملهم  الذين 
العديد من المتقدمين الرئيسيين لـ AIP الذين 
دراية  على  يكونوا  لم  االستطالع  شملهم 
بقدرتهم على الوصول إلى خدمات االستقرار 

غالبية  أفاد   ، ذلك  إلى  باإلضافة  مجاًنا. 
دعم  قدمت  منظمتهم  أن  العمل  أصحاب 
بزيادة  AIP. يوصى بشدة  لموظفي  التسوية 
 AIP عمالء  بين  التوطين  بخدمات  الوعي 
االنتقال  وأزواجهم ومعاليهم لسبب وحيد هو 
السلس والسهل واالندماج في مجتمعاتهم التي 

يختارونها كوافدين جدد.
المخصصة  الخدمة  قناة  إلى  ُينظر  كان 
)DSC( على أنها مورد قيم ألصحاب العمل 

الذين وصلوا إلى

لجعل  كطريقة  تحديدها  وتم   ، خدماتها 
ومع  العمل.  أصحاب  متناول  في   IRCC
ذلك ، لم يكن أكثر من نصف أرباب العمل 
في AIP الذين شملهم االستطالع على دراية 
بمركز لإلحصاء وخدماته. كانت هناك حاجة 
العمل  أرباب  بين   DSC وعي  لزيادة  كبيرة 
المعينين من AIP حيث يستخدم المزيد من 
أصحاب العمل الهجرة كوسيلة موثوقة لملء 
الوظائف الشاغرة التي ال يجذبها المواطنون 
الكنديون والمقيمون الدائمون. بمعنى آخر ، 
البحث عن عمال أجانب لملء الوظائف التي 
بالمناسبة بحوالي مليون وظيفة شاغرة  تقدر 
مكتب  عن  صادر  تقدير  آخر  لتقرير  وفًقا 
اإلحصاء الكندي اعتبارًا من أكتوبر 2021.

في حين أن النموذج متعدد األطراف قد أنشأ 
هناك  كانت   ،  AIP لتقديم  جديدة  شراكات 
تحديات في تلبية متطلبات إعداد التقارير ، 
التغييرات  عن  المناسب  الوقت  في  واإلبالغ 
ساهمت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  التشغيلية. 
والمقاطعات   IRCC بين  المنتشرة  المساءلة 
يتعلق  فيما  الوضوح  عدم  في  األطلسية 
 .AIP باألدوار والمسؤوليات الخاصة بنزاهة

تم تعيين توصية رئيسية لمراجعة وإعادة تأكيد 
قياس أداء IRCC وتحسين جمع البيانات من 
خالل وضع معايير محددة لتقارير المقاطعات 
وخطوط أساسية للنجاح والسعي للتعاون في 
مشاركة البيانات بين الحكومات الفيدرالية و 
المقاطعات لتخفيف عبء اإلبالغ بين جميع 

أصحاب المصلحة المعنيين. الحاجة إلى
مراجعة المسؤوليات بين أصحاب المصلحة 
في برنامج AIP وتأكيد األدوار والمسؤوليات 
ذات الصلة ولضمان إبالغ تغييرات وتحديثات 
البرنامج على نطاق واسع إلى الوافدين الجدد 
في برنامج AIP وأصحاب العمل المشاركين 
الوقت  في  المصلحة  وأصحاب  والشركاء 

المناسب.
في 17 ديسمبر 2021 ، أعلن معالي وزير 
فريزر  شون  والمواطنة  والالجئين  الهجرة 
كبرنامج  األطلسي  الهجرة  برنامج  إطالق 
اعتبارًا من  لألعمال  مفتوح  دائم جديد  هجرة 
المقاطعات  يساعد  مما   ،  2022 يناير   1
األطلسية على جذب المهرة. الوافدون الجدد 
االقتصادية  التحديات  معالجة  إلى  يحتاجون 
في  العمالة  نقص  مثل   ، والديموغرافية 

المنطقة.

حقائق سريعة
األطلسية  النمو  إستراتيجية  من  كجزء   •
لحكومة كندا ، هدفت التجربة إلى تسريع نمو 
اقتصاد كندا األطلسية وتم تصميمها الختبار 
المهرة  المهاجرين  لجذب  جديدة  مناهج 
استجابت  لقد  المنطقة.  في  بهم  واالحتفاظ 
الحادة  واالقتصادية  الديموغرافية  للتحديات 
البطيء  النمو  ذلك  في  بما   ، المنطقة  في 
وشيوخة  العمل  سوق  في  المزمن  والنقص 
المهاجرين  جذب  وصعوبة  العاملة  القوى 

واالحتفاظ بهم.
على  سنوًيا  قبول  مكان  توفر 6000  مع   •
األطلسي  الهجرة  برنامج  سيكمل   ، األقل 
برامج المرشح اإلقليمي في كل مقاطعة من 

مقاطعات األطلسي.
المقاطعات  • في 2018-2019 ، شهدت 
منذ  لها  سكاني  نمو  معدل  أعلى  األطلسية 
ذلك  بما في   ، الهجرة  ، وكانت  السبعينيات 
المحرك   ، التجريبي  الهجرة  برنامج  من 

الرئيسي لهذا االتجاه.
المصدر: مقتطفات من موقع البيان اإلخباري 

IRCC

السيد نصر اهلل يصعد هجومه على السعودّية. لماذا االن.. وما الذي أغضبه؟

تطورات كبيرة في الشأن الفلسطيني

حسن  السيد  هللا  لحزب  العام  األمين  شن 
نصر هللا هجوما عنيفا على العاهل السعودي 
على  ردا  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
الخطاب األخير الذي وصف فيه “حزب هللا” 
الذين  انتم  هو  “اإلرهابي  قائال  بـ”اإلرهابي” 
العراق”،  الى  وداعش  االنتحاريين  ارسلتم 
اليمن  على  حرب  يشن  الذي  هو  اإلرهابي 
منذ سبع سنوات، واإلرهابي هو الذي يحتجز 
بهم  يهدد  رهينة  الخليج  في  اللبنانيين  آالف 
لبنان كل يوم”، واكد “نحن لم نعتد ولم نهاجم 
الحرب  في  شريكة  كانت  هي  بل  السعودية 

الكونية على المنطقة”.
اغتيال  “تداعيات  إّن  هللا  نصر  السيد  وقال 
مهدي  وأبو  سليماني  للشهيدين  األمريكيين 
المهندس ما زالت مستمرة حتى اليوم”، وحمل 
أمريكا مسؤولية اغتيالهما والحرب في سورية 
واليمن وعودة داعش، وأشار إلى أّن “إحياء 
مناسبة استشهادهما هو اعتراف بالتضحيات 
بين  الحوار  “أهمية  واكد   قدماها”،  التي 

اللبنانيين”.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الثانية 
الستشهاد الفريق قاسم سليماني نائب رئيس 
المهندس  مهدي  أبو  الشعبي  الحشد  هيئة 
“إحياء  أّن  هللا  نصر  السيد  أّكد  ورفاقهما، 
هو  والمهندس  سليماني  للشهيدين  المناسبة 

اعتراف بالتضحيات التي قدماها”.
وعلى  حلفائنا  على  بشدة  “حريصون  وتابع 
“أيضا  واضاف  عالقتنا”،  وعلى  أصدقائنا 
الحر  الوطني  التيار  مع  بالتفاهم  متمسكون 
المصلحة  يحقق  بما  لتطويره  وحاضرون 

الوطنية”.
شعوبنا  على  “يجب  هللا  نصر  السيد  وقال 
موقفًا  تحدد  أن  وأوطاننا  وحكوماتنا  وبالدنا 
أجل  من  ليس  والشهيد،  القاتل  بين  حاسمًا 
وعيها  أجل  ومن  هي  أجلها  من  بل  الشهيد 
ومستقبلها ومن أجل حقيقة المواقع التي يجب 
“أميركا  وتابع  فيها”،  وتثبت  فيها  تقف  أن 
تستبد  زالت  وما  العراق  في  واستبدت  نهبت 
واجبرت بفعل المقاومة على سحب جيشها”.

ولفت السيد نصر هللا الى ان “اميركا صنعت 
داعش في العراق وسوريا والمنطقة باعتراف 
في  كبار  عسكريين  وقادة  وبومبيو  ترامب 
إلعادة  الحجة  الختراع  المتحدة  الواليات 
العراق”،  إلى  وطيرانها  وقواتها  جيوشها 
خالل  من  العراق  وضعت  “أميركا  واضاف 

داعش أمام تهديد وجودي وحقيقي”.
وتابع: “أّما الشهيد سليماني فهو الذي وقف 

إلى جانب الشعب العراقي وساهم في تأسيس 
المقاومة وأمدها بالسالح والقوى واالندفاع “، 
الى  وقف  من  أول  كانت  “إيران  أّن  مؤّكدًا 
داعش  مواجهة  في  العراقي  الشعب  جانب 

الذي جاءت به واشنطن”.
ُهجوم السّيد نصر هللا، وبهذه الّشراسة على 
العاهل السعودي ومملكته، الذي جاء بُمناسبة 
قاسم  اللواء  الغتيال  الثانية  الذكرى  ُمرور 
يجب  المهندس،  مهدي  أبو  ورفيقه  سليماني 
الّنظر إليه من زاويِة الُعالقة الُمتوّترة جدًّا هذه 
السعودّية  العربّية  والمملكة  لبنان  بين  األّيام 
السيد  بها  أدلى  تصريحات  أرضّية  على 
أو  الُمستقيل،  اإلعالم  وزير  قرداحي  جورج 
الُمقال، قبل توّليه منصبه، وانتقد فيها الحرب 

السعودّية في اليمن ووصفها بالعبثّية.
من  والكثيرين  هللا،  نصر  السّيد  أغضب  ما 
الحزب  أن وصف  لبنان،  في  حزبه  أنصار 
العاهل  لسان  على  وردت  بـ”اإلرهابي” 
السعودي، وفي خطاٍب ُمباشر، وليس من قبل 
وزير أو وسيلة إعالمّية، وبَشكٍل “تحريضّي” 
فريدًة  سابقًة  ل  ُيَشكِّ الذي  األمر  ُمباشر، 
الُملوك  إرث  مع  ُكلِّيًّا  تتناقض  نوعها،  من 
ُخصومهم،  مع  الّتخاطب  في  السعوديين 
حسب ما ذكره لنا مصدر لبناني يملك خبرة 
عميقة في ملف العالقات السعودّية اللبنانّية.

السعودي  العاهل  كان  إذا  ما  نعرف  ال 
الملك سلمان قد اختار هذا “الّتوصيف” أّي 
في  هللا”  “حزب  إلى  إشارته  في  “اإلرهابي” 
الِخطاب األخير، فآثار المرض كانت باديًة 
“ُغّيب”  أو  تغّيب  أّنه  كما  ُيلقيه،  وهو  عليه 
ُكلِّيًّا عن حدثين ُمهّمين في الّشهر الماضي، 
األّول زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون 

التعاون  قّمة مجلس  انِعقاد  للرياض، والثاني 
ح أن هذا الِخطاب  الخليجي، األمر الذي ُيَرجِّ
قد جرى إعداده له من قبل أحد الُمستشارين، 
ولّي  سلمان  بن  األمير محمد  من  وبَتوصيٍة 
يّتخذ  الذي  للمملكة  الِفعلي  والحاِكم  عهده، 
مواقف عدائّية من “حزب هللا” ورئيسه، ويدعم 
في  تقف  التي  اللبنانّية  والّطوائف  األحزاب 

الخندق اآلَخر لُمواجهته.
ُمعَظم  الّتغيير  وَشِمَل هذا  تغّيرت،  السعودّية 
التي  والخارجّية  الداخلّية  الّسابقة  ِسياساتها 
كانت تّتسم بالحكمة والّصبر والّنفس الّطويل، 
عسكرّية  الُمواجهات،  تجّنب  على  وتحرص 
كانت أو سياسّية، أو إعالمّية، إال ما ندر، 
ُعد كاّفة، فحزب  ولبنان أيًضا تغّير على الصُّ
بها في  ُيعَتدُّ  ُقوًَّة سياسّية وعسكرّية  بات  هللا 
ُيمكن  ال  لبنانّية  انِتصارات  وحّقق  لبنان، 
اللبناني  الجنوب  تحرير  أبرزها  تجاهلها 
اإلسرائيلي  الُعدوان  وهزيمة   ،2000 عام 
تهديًدا  ل  ُيَشكِّ وبات  عام 2006،  في حرب 
بامِتالكه  اإلسرائيلي  االحِتالل  لدولة  وجوديًّا 
150 ألف صاروخ نسبة كبيرة منها من الّنوع 

الُمتطّور والّدقيق.
الُمشكلة الُكبرى تكمن في أن الِقيادة السعودّية 
الجديدة ترفض أن تستوعب هذا الّتغيير، وما 
ُيمكن  لبنان كدولٍة ضعيفة  تتعامل مع  زالت 
ُحكمه، والّسيطرة عليه، بالُمساعدات المالّية، 
والطائفّية  السياسّية  الِقوى  على  والرّهان 
نفسه  للخطأ  ِتكراٍر  في  القديمة،  التاريخّية 
اليمن،  مع  الّتعاطي  في  ارتكابه  الذي جرى 
التي  الجديدة  والُقوّة  فيه،  الّصراع  وخريطة 
برزت على أرضه، والّدعم اإلقليمي الّضخم 
الماضية من  الّسبع  الّسنوات  لها على مدى 

ُعُمر الحرب.
السّيد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان وقع في 
الخطأ نفسه أيًضا، عندما انتقد ِخطاب السّيد 
السعودّية  على  ُهجومه  ووصف  هللا،  نصر 
بأّنه ال يخدم المصلحة الوطنّية اللبنانّية، وال 
حرص  بينما  للِبالد،  الّرسمي  الموقف  ُيمّثل 
الرئيس ميشال عون على اّتخاذ موقف ُتجاه 
الخطاب، يّتسم بالكثير من العقالنّية والِحرص 
على كرامة لبنان عندما أّكد في بياٍن رسمّي 
تطّلعه إلى ُعالقاٍت جّيدة مع السعودّية ودول 
هذا  يكون  أن  ولكن شريطة  اأُلخرى  الخليج 
وبما  اّتجاهين  من  وطريًقا  ُمتباَداًل  الِحرص 

يخدم مصالح الجميع.
“حزب هللا” ُركٌن أساسّي من الجسم الّسياسي 
بالّتالي،  الُحكومة  في  ُمهم  وشريٌك  اللبناني، 
وكان يجب على الرئيس ميقاتي الوعي جّيًدا 
الوقوف في  ُيريد  الحقيقة، وإذا كان ال  بهذه 
خندقه، والّدفاع عنه كَشريٍك لبنانّي في وجه 
الُهجوم الّسعودي الذي تعّرض له فقد توّجب 
عليه أن ال ينأى بنفسه ُكلِّيًّا، ويقف في الخندق 
االسِترضائّية  ِسياساته  أن  ًة  خاصَّ اآلَخر، 
تجاوب،  بأّي  ُتقاَبل  لم  السعودي،  للجانب 
وُضغوطه على الوزير قرداحي باالسِتقالة لم 
باّتصاٍل  يحظ  ولم  إيجابّية،  نتائج  أّي  ُتعِط 
لبنان،  في  السعودي  الّسفير  ِقَبل  هاتفّي من 
ناِهيك عن العاهل السعودي أو ولّي عهده، 
الذين  من  واحد  خليجي  سفير  أّي  َيُعد  ولم 
بيروت،  في  سفاراتهم  إلى  دولهم  سحبتهم 
ميقاتي  للرئيس  الموقف  هذا  بأّن  ونجزم 
ل باسِتقالته. سُيَعمِّق األزمة الوزارّية وقد ُيَعجِّ

بعنايٍة  كلماته  يختار  هللا  نصر  حسن  السّيد 
فائقة، مثلما يختار الّتوقيت الُمناسب والّطريقة 
الّشرس  ُهجومه  وتزامن  إللقائها،  الُمناسبة 
والقوّي على الواليات المتحدة األمريكّية، ومن 
ثّم المملكة العربّية السعودّية، وفي وقٍت تدخل 
الحسم  مرحلة  النووّية  فيينا  ُمفاوضات  فيه 
الّتهديدات  فيه  وتتصاعد  إيجاًبا،  أو  سلًبا 
التكّهنات  وتزايد  إيران،  بضرب  اإلسرائيلّية 
الِحوار  من  خامسة  جولة  انِعقاد  ُقرب  حول 
اإليراني السعودي في بغداد أو مسقط، كّلها 
عالمات  من  العديد  وتطرح  بالكثير،  ُتوحي 
االسِتفهام حول طبيعة التطّورات القادمة في 
هذه الملّفات، فالسّيد نصر هللا يعرف الكثير، 
ل  ولذلك ال ُنريد اسِتباق هذه التطّورات، وُنَفضِّ
االنِتظار، ومن الُمؤكَّد ستكون لنا عودة في 

الُمستقبل القريب.

عن صفحة الكاتب زكريا محمد 
يتكرر، بشكل ما، في قضية األسير هشام أبو 
هواش ما جرى في القدس في أيار الماضي 
حين حذرت المقاومة، وتدخلت بالسالح لردع 
إسرائيل والمستوطنين.  فالمقاومة حذرت بأن 
موت أبو هواش سيعتبر اغتياال وأن السالح 

سيتدخل.
خالل  المضرب  األسير  قضية  تحل  قد 
الساعات المقبلة من دون أن يتدخل السالح. 
صار  السالح  أن  هي  الكبرى  الحقيقة  لكن 
مطروحا على جدول األعمال عند كل أزمة 

كبيرة. 
الوضع  في  أهمية  األشد  التطور  هو  وهذا 
تحل  القضايا  صارت  فقد  كله.  الفلسطيني 
كان  الماضي  في  بالسالح.  التهديد  تحت 
التهديد بالسالح إسرائيليا عادة. لكن منذ أيار 
الماضي صار التهديد ملك الطرفين ال ملك 
طرف واحد. وهذا يعني أن تغيرا ما حصل 

في موازين القوى. تغيرا ال يمكن حسابه بدقة 
ما  في  حصل  لكنه  أخرى.  جوالت  بعد  إال 
يظهر. وهذا التغير ليس منبثقا من التوازنات 
نتيجة  هو  بل  فقط  الفلسطينية-اإلسرائيلية 
للتوازنات في اإلقليم كله أيضا. وهنا خطورة 
األمر بالنسبة إلسرائيل. وعليها أن تجد حال 

لهذا الواقع الجديد.
فاألمر  هللا  رام  سلطة  يخص  ما  في  أما 
أخطر. فالقضايا الكبرى أخذت تطرح وتحل 
من دون وجودها، ومن دون تدخلها، بدءا من 
مسألة القدس والشيخ جراح وانتهاء باألسرى 
المضربين. وإذا استمر الوضع على ما هو 
عليه، فستطول قائمة القضايا التي يطرح فيها 
السالح الفلسطيني على جدول األعمال بين 
الفترة واألخرى. وهذا سيؤدي إلى إزاحة سلطة 
رام هللا إلى الوراء، ويجعلها غير ذات صلة. 
باعتباره  إسرائيل  مع  تحالفها  يعمق  ما  وهو 

الوسيلة الوحيدة لإلبقاء على نفسها ودورها.

الحكومة الكندية تحقق في سلوكيات غير مقبولة
 على متن رحلة إلى كانكون في المكسيك

طلب وزير النقل الفدرالي عمر الغبرا من وزارته 
بسلوكيات  المتعلقة  األخبار  حول  تحقيق  إجراء 
’’غير مقبولة‘‘ على متن رحلة لشركة الخطوط 
 )Sunwing Airlines( وينغ‘‘  ’’صن  الجوية 
في  السياحية  كانكون  مدينة  إلى  مونتريال  من 

المكسيك في 30 كانون األول )ديسمبر(.
تناقلها  تّم  الرحلة  تلك  فيديو عن  وتظهر مقاطع 
على وسائل التواصل االجتماعي ركابًا ال يرتدون 
أقنعة وجه واقية يغنون ويرقصون في ممّر الطائرة 
وعلى مقاعدها دون التزام تدابير التباعد الجسدي 

للوقاية من وباء ’’كوفيد - 19‘‘.
من  كبيرة  زجاجة  الفيديو  مقاطع  أحد  ويظهر 
مشروب الفودكا بدا وكأنها تنتقل من راكب آلخر 
النساء وهي  إحدى  تبدو  فيما  الطائرة  متن  على 

تدخن سيجارة إلكترونية.
األربعاء  يوم  ترودو  جاستن  الوزراء  رئيس  وقال 
مقاطع  مشاهدة  من  شديد«  »بإحباط  يشعر  إنه 
ترى  أن  الوجه  على  صفعة  »إنها  الفيديو. 
مواطنيهم  ويعرضون   ، أنفسهم  يضعون  الناس 

، ويعرضون عمال الخطوط الجوية للخطر من 
خالل كونهم غير مسؤولين تماًما«.

وقال إن هيئة النقل الكندية تأخذ الموقف »على 
محمل الجد« وستواصل تحقيقها.

النقل عمر  بيان مشترك موقَّع من وزير  أفاد  و 
الغبرا ووزير السالمة العامة ماركو مندتشينو نشره 
الطائرة  طاقم  صحة  ’’تشكل  النقل  وزارة  موقع 
أولوية  الجوية  الرحلة  خالل  وسالمتهم  والركاب 
سلوكيات  بحصول  علم  على  نحن  قصوى. 
القناع  امتثال الرتداء  مقبولة وحاالت عدم  غير 
سالمة  مجال  في  ُأخرى  ولمتطلبات  )الواقي( 
من ’صن  مستأجرة  الطيران خالل رحلة طيران 
كانون   30 في  وكانكون  مونتريال  بين  وينغ‘ 

األول )ديسمبر( 2021‘‘،
الطائرة  كانت  اإلعالم  وسائل  لبعض  ووفقًا 
المؤثرين على  مستأجرة وكان بعض ركابها من 
مواقع التواصل االجتماعي ومن موزّعي برامجْي 
’’الوظيفة  كيبيك  مقاطعة  في  الواقع  تلفزيون 
المزدوجة‘‘ )Occupation double( و’’جزيرة 

.)L›île de l›amour( ‘‘الحب
في  التحقيق  الكندية  النقل  وزارة  من  ’’طلبت 
مرض  مخاطر  مع  نتعامل  أن  علينا  األمر. 
وزير  كتب  بجدية!‘‘،  )كوفيد(  التاجي  الفيروس 

النقل، السوري األصل، عمر الغبرا.
للتعليمات  انتهاكًا  أّن  الوزارة  وجدت  ’’إذا 
بما  الركاب  تغريم  يمكن  حدث،  قد  والمتطلبات 
يصل إلى 5.000 دوالر عن كل حالة انتهاك‘‘، 

أضاف الوزير الغبرا.
كما وصفت رينا كيسفالفي، رئيسة الفرع المحلي 
العام في كندا، سلوك  القطاع  نقابة موظفي  في 
وأعربت  مقبول‘‘،  ’’غير  بأنه  الطائرة  ركاب 
إلى  المتجهة  الرحلة  تلك  عن تعاطفها مع طاقم 
قالت شركة ’’صن وينغ‘‘  كانكون. من جهتها 
الركاب  سلوك  إّن  اإللكتروني  بالبريد  رسالة  في 
رة كان ’’مضطربًا‘‘ وإنه  على متن طائرتها المؤجَّ
’’خالف أنظمة الطيران الكندية والعديد من أنظمة 

الصحة العامة‘‘.
في  الرئيسي  مقرها  يقع  التي  الشركة  وأضافت 

في  حقق  لها  التابع  السالمة  جهاز  أّن  تورونتو 
األمر وأنها أبلغت وزارة النقل الكندية بالحادثة.

وقالت الشركة إنها ألغت رحلة العودة من كانكون 
استأجرت رحلة  التي  المجموعة  أن رفضت  بعد 

الذهاب االلتزام باحترام كافة شروط السالمة.
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على صدام حسين  القبض  لعملية  ُتنشر  لم  تفاصيل  عن  تكشف  وكالة 
والمادة الُمخدرة التي استخدمها الجيش األمريكي

في ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.. 
كالم صريح فلتتسع صدوركم

العراق: مفاوضات تشكيل الكتلة األكبر تزداد تعقيدًا… 
وانشقاقات تضرب التحالفات

كشف مترجم عراقي سابق عمل مع عناصر 
التي  األمريكية  القوات  في  الخاصة  الفرقة 
األسبق  العراقي  الرئيس  باعتقال  نجحت 
صدام حسين عن تفاصيل ولحظات اعتقاله.

خالل  العراقي  المترجم  تصريحات  وجاءت 
قال  “سبوتنيك”  وكالة  مع  حصرية  مقابلة 
مادة  استخدم  األمريكي  “الجيش  إن  فيها 
السابق  العراقي  الرئيس  على  للقبض  مخدرة 
صدام حسين”، مضيفا أنه كان يرافق الجنود 
األمريكيين الذين كانوا ينفذون عملية اعتقال 

صدام.
المتحدة  الواليات  أن  إلى  المترجم  وأشار 
وعدت بماليين الدوالرات كمكافأة لمن يقدمون 
فيه  يختبئ  الذي كان  المكان  معلومات عن 
الزعيم العراقي السابق، قائال إنه “بعد ثمانية 
معلومات،  تلقوا  عملي،  بداية  من  أشهر 
كان  الذي  المكان  للغاية، عن  بالطبع سرية 
الدور  منطقة  في  حسين  صدام  فيه  يختبئ 
بمحافظة صالح الدين والمكان أشبه بمزرعة 
دجلة  نهر  من  قليلة  أمتار  بعد  على  وهي 

في  وواقعة  أقل  أو  مترًا   50 مسافة  وهناك 
منطقة المعبر”.

مكان  اكتشاف  “عملية  أن  المترجم  وأوضح 
من  تتكشف  بدأت  السابق  العراقي  الرئيس 
تم  حيث  المواطنين،  أحد  مراقبة  خالل 
بشراء  لقيامه  نظرا  األشخاص  بأحد  الشك 
لهيئته  سلع ومنتجات عالية الجودة مناقضة 
ووضعه االجتماعي ما أثار الشبهات وبدأت 

األمور تتكشف”.
“بعد  قائال:  للوكالة  العراقي  المترجم  وتابع 

القوات  إرسال وحدة من  تم  الشخص  مراقبة 
الخاصة تعقبته إلى النقطة األخيرة، باإلضافة 
إلى وحدة إنزال هبطت في المنطقة ولم يعد 
لدي  يكن  لم  أكثر ألنه  باالقتراب  لي  يسمح 
استخدم  التي  المداهمة  خالل  الغاز  قناع 
فيها مادة مخدرة تم خاللها إخراج العديد من 
األشخاص من هناك ومن بينهم اتضح فيما 

بعد أنه كان الرئيس صدام حسين”.
العملية  انتهاء  وبعد  أنه  المترجم  وأوضح 
حصل على قناع وتفقد المكان والغرفة التي 

وجد فيها الرئيس السابق صدام حسين وكانت 
غرفة بعرض 3.5 متر وطول حوالي أربعة 

أمتار وفيها سريرين.
هناك  “كانت  شاهده  ما  المترجم  ووصف 
وعطورات  الثمن  باهظة  ومالبس  أحذية 
الرئيس  يد  ساعة  منها  شخصية  وأغراض 
فارغ  لعائلته، وجهاز تسجيل بشريط  وصور 
وتسجيالت صوتية قام بها صدام، لألسف تم 

سرقة معظم هذه األغراض الشخصية”.
العملية  بعد  المزرعة  إلى أن  المترجم  وأشار 
كانت مغطاة بمادة بيضاء، حيث نفقت جميع 

الحيوانات المتواجدة فيها.
وألقي القبض على صدام حسين بالقرب من 
مسقط رأسه تكريت، بعد 6 أشهر من الغزو 
أسلحة  البحث عن  بحجة  للعراق،  األميركي 
السلطات  دمار شامل في 2003. وأعدمت 
ديسمبر/   30 في  السابق  الرئيس  العراقية، 
كانون األول 2006، في الليلة السابقة لعيد 
من  الكثير  أثارت  محاكمة  بعد  األضحى، 

الجدل.

كمال خلف
انها حقبة لثورة فلسطينية معاصرة انتهت نعم 
انتهت بكل اسف ،  وما بقي منها هياكل وأوابد   
وذكريات مجيدة  اليام وشهداء ورجال شجعان  
ومعارك ومحطات  كتب بدايتها التاريخ العربي 
في األول من يناير كانون الثاني  العام 1965 
يوم الرصاصة األولى في مشروع تحرري كبير 
وواسع االنتشار والطموح ، شكل امل الجيال 
من الشعب العربي ، ومصدر عز وافتخار . 
يوم  العام 1965   من  التاريخ  ذاك  كان  واذا 
البدء ، اال ان تلك اللحظـة تبلورت بعد تحوالت 
 1948 العام  منذ  وعسيرة  صعبة  ومخاضات 
ذاتها  تلقاء  من  التاريخية  اللحظة  تأتي  وال   .
، وانما تصنعها السياقات والظروف واالحداث 

والتحديات في مراحل زمنية مختلفة .
جنائزي  بصمت  اليوم  الحقبة  تلك  انتهت    
دون ورقة نعوة رسمية او اعالن وفاة ،  بعد 
ان مألت تلك الثورة البالد العربية صخبا من 
األرض  عمق  الى  وسورية  لبنان  الى  األردن 
العربية  كانت  البالد  المحتلة ،  ومن اقصى 
جحافل من الرجال الشجعان الطيبين والبسطاء 
شارات  حاملة    ، الثورة   في صفوف  تنخرط 
النصر والكوفية  وباذلة الدماء بسخاء من اجل 
قضية عادلة .  ورغم انتهاء تلك الحقبة ، فان 
المقاومة المسلحة  لم تنته واخذت شكال اخر 
مختلف ،  انحصر في بقعة جغرافية صغيرة  ،  
والشعب الفلسطيني لم يسقط الراية ولم يستسلم 

بكل اشكال المقاومة الشعبية  .
 و مع افول حقبة فان الواقع الفلسطيني بات 
على الصورة التالية  :  في غزة  كتائب القسام 
بما   ، المحاصر   األعزل  الشعب  عن  تدافع 
السياسي  الجناح  اما   ، إمكانات  من  لديها 
واالنقسام  العربي  الواقع  اعياه  فقد  للحركة 
الفلسطيني والعربي . والتجاذبات في اإلقليم ، 
ووقع على اثر ذلك في ازمة خيارات ، وارباك 
في تقدير الموقف ومراكمة لالخطاء  وال مجال 

لتعدداها وما اكثرها .
“سرايا  العسكري  جناحها  اإلسالمي،  الجهاد   
ورد  النفس  عن  للدفاع  القسام   كما  القدس”  
يطلق  السياسي  وجناحها  غزة،  عن  العدوان 
فيها  تبديل  وال  تغيير  ال  ومبدئية  ثابتة  مواقف 
الشعبي وتوسيع حجم  االنتشار  ، دون طموح 
الدور السياسي  مع الحرص على االنسجام مع 
حماس من اجل وحدة الموقف والصف.  خارج 
المحتلة  واألرض  والقدس  الضفة  في  القطاع 
عام 48  اخذ الشعب بشكل فردي على عاتقه 

الدفاع عن نفسه، وعن ارضه وحقوقه ، بكل 
االشكال البدائية.

اما فتح التاريخ واالصل والحكاية ، فقد باتت 
وتجد  اعمالها  تبرر  السلطة،  خيارات  أسيرة 
االعذار الخطائها وخطاياها ، تستخدم التاريخ 
المؤسف،   الحاضر  عورات  لستر  المشرف 
ولم  اطلقته،  الذي  المسلح  الكفاح  عن  تخلت 
الذي ركضت وراءه، وال  السالم  تحصل على 
الفصائل  باقي  التقدم..  او  الرجوع  تستطيع 
كتابة   على  اال  تقوى  وال  وتقلصت   تكلست 
من  اهتمام  او  صدى  تجد  ال  التي  البيانات 
طويلة   سنوات  من  الحديث  ومازال   . الشعب 
دائرا عن المصالحة الفلسطينية  بين الفصائل،  
الوطني،  والمجلس  التحرير،  منظمة  وإصالح 
 ، التنفيذية  واللجنة   ، المركزي  والمجلس 
والمجلس التشريعي ، واالطار القيادي، الخ . 
هذه الحلقة المفرغة وطاحونة الهواء  سئم منها 
الشعب الفلسطيني ، ولم تعد تعني له شيئا ، 
للوقت، وكالم  انها إضاعة  الكل يعرف  وبات 
على لوح ثلج ، واتفاقات مثل فقاعة الصابون ، 
وطحن من غير طحين ، وكالم فارغ. ما قيمة  
كل الجهود والحوارات واالنتقال بين العواصم ، 
واالجتماعات ، والصياغات ، والبيانات، ونقاط 
حسين  كان  اذا  المشتركة،  والقواسم  التوافق، 
الشيخ في ثانية يمسح بها قفاه، بعد وجبة عشاء 

دسمة  على طاولة اإلسرائيلي.
 لقد أغلقت حقبة كاملة نعم.. ودخلت فلسطين 
جديدة   وسياقات  جديد  مخاض  في  القضية  
دون مشروع  يكافح  ارضه  الشعب على  وبقي 
وسط  وحقوقه  وجوده  عن  ..يدافع  قيادة   او 
كل  ويجرم   ، يوما  نفسه  سيدين   ، ظالم  عالم 
قادته الذين صمتوا او دعموا االحتالل بشكله 
العنصري االجرامي البغيض . وسوف يعترفون  
قضية  في  اإلنسانية  بحق   اجرموا  انهم  يوما 
شعب شرد وهجر من ارضه ومورس ضده كل 
اشكال القتل واالجرام والعنصرية والظلم و هذه 

النتيجة حتمية طال الزمن ام قصر.
 اما الفلسطينيون  في الخارج فقد طحنوا طحنا 
العراق  في  وعليها.  الدول  داخل  الحروب  في 
اثناء عشر  وفي سورية  األمريكي،  الغزو  بعد 
 ، وخارجية  داخلية  مركبة  حرب  من  سنوات 
الكيانات الطائفية  لبنان حيث دفعوا ثمن  وفي 
وحساباتها الديمغرافية  والصراع بين الطوائف ، 
وفي الخليج دفعوا ثمن قرار حكامه التحالف مع 
للفلسطيني  إسرائيل وما تطلبه ذلك من تجريم 
وتشويه تاريخه وسمعته والتهكم على مظلوميته 

وبعد  اسلو   بعد  القذافي  زمن  ليبيا  وفي   ،
سقوطه ،  وفي الكويت بعد غزو صدام ، وفي 
األردن وفي مصر  . وبات كل فلسطيني بفكر 
بالخالص الفردي، والسفر الي دولة تمنحه حق 
المواطنة،  ليعيش اطفاله  بكرامة ، ال كما عاش 
رجال  وجهه  في  يتجهم  ومهمش   منبوذ  هو  
امن المطارات والحدود  .وجد الفلسطيني  في 
دول الغرب االم الحنون ،  ووجدت فيه فرصة 
للقضاء على حق العودة ومشكلة المخيمات ، 
نهايات  انها    . إسرائيل  على  المهمة  لتسهيل 

لبدايات أخرى .
 انها نهاية حقبة في تاريخ النضال الفلسطيني ، 
وبداية تشكل أخرى على قواعد  ستكون مختلفة 
ما  ان   . الماضية  سنة  السبعين   عن  تماما 
يحدث  اليوم سيولد طاقات جديدة ، ،وسيفرض 
 ، عصرية  ثورية  واطر  قوى  لتشكيل  بدايات 
المتغيرات،  مع   وتتاقلم  التاريخ  حركة  تلتقط 
وتستوعب الصدمات في البيئة السياسية العربية 
. لم يعد لدى الفلسطيني وهم الخطاب الملزم 
للعرب في اعتبار قضية فلسطين قضية األنظمة 
العربية ، فقد انتهى زمن القضية العربية االولى 
والمركزية.  التواصل الشعبي العربي ال ينتهي 
لكن  سيختلف في دوره ومضمونه كرافد ابدي 
العالمي  البعد  اليه  يضاف  الفلسطيني  للشعب 
مع انتشار الفلسطينيين  في اتجاهات األرض 
الجيوش  على  الرهان  اليوم  سقط   . األربع  
العربية الزاحفة لتحرير فلسطين . اما  الرهان 
على قوة محور المقاومة  في اإلقليم فيجب ان 
يكون من زاوية قدرة هذه القوى على اضعاف 
إسرائيل،  تمهيدا لقيام ووالدة  مشروع فلسطيني 

جدي يستفيد من موازين القوى والتحوالت .
 البد ان هرتزل فلسطيني في هذا العالم سوف 
يولد، ليعيد الشعب الفلسطيني المشرد والمقهور 
الى  واالغراب  االخوة  محارق  في  والمحترق 
ارضه التي هجر منها قسرا ،  ال كما فعل هرتزل 
الصهيوني في تجميع  شعوب وعصابات تحت 

يافطة  الدين ليحلوا محل شعب على ارضه.
في   والتغيرات  واختاللها  الدولية  الموازين  ان   
 . اليوم    أوضح  بات  العالمية  القوى  مراكز 
ونحن ندخل الي عالم مختلف طالما انتظرناه 
،  وانتظره اباؤنا واجدادنا من  قبلنا ،  ليعيد 
المنتصرون  بها   عبث  التي  الخرائط  تشكيل 
تلك  غنائم  اثار  بدات   ، العالمية  الحرب  في 
الحرب بعد عقود من الزمن  تتحرك ،  صعودا 
واالقليم   العالم  في   ، الخرى  وتراجعا  لقوى 
ليدخل العالم مخاضا صعبا فيه من التحوالت 

الشرق األوسط   يغير شكل  المنتظرة ما سوف 
. والمشروع الصهيوني الذي قام على انقاض 
الحرب العالمية وغنائم المنتصرين في الحرب ، 
سوف يواجه تهديدا وجوديا .  وعلينا ان نستعد 
فلسطيني  وطني  مشروع  بناء  اطار  في  لذلك 
الفعل ، وال علي  جدي ، ال يقوم على ردات 
العواطف ،  والشعارات الحنجورية ، وان نعمل 
لكافة  وتجميع    ، معرفة  وفق  مدروس  بشكل 
طاقات شعبنا وكفاءاته المنتشرة في كل مكان 
الذي  شعبنا  وعذابات  نضاالت  نلحظ  وان   ،
المراحل  فداحة  رغم  صامدا  وبقي  يستسلم  لم 
 . السطر   اخر  في  نقطه  وضع  وقت  انه   .
الماضي  اليات  علي   االنقضاض  وقت  انه 
جديدة  رؤية  وفق  جديد  من  والبدء   ، واساليبه 
فرد  بكل  وتاتي  الشعب  هذا  عنان  تطلق   .
وما   ، الجديد  الطريق  في  فاعال  ليكون  فيه 
نبدا  ان  علينا   . وتضحيات  تحديات  من  فيه 
انهاء مشروع دولة إسرائيل  بالعمل علي  فعليا 
علي األرض الفلسطينية ، وبناء وطننا القومي 
لدينا  فيه . وال يكون  التاريخي على كل شبر 
البحر . رغم  اليهود في  الماضي برمي  أوهام 
أطفالنا  ومات  بالبحر  رمونا  إسرائيل  قادة  ان 
المحيطات بحثا عن حياة كريمة  وهم يعبرون 
المشروع الصهيوني علي  الهدف كسر  انما   .
ارض فلسطين ، وليعش شعبنا بكل اديانه يهود 
في  ولد وعاش  ومسيحيين ومسلمين وكل من 
عصرية  ديمقراطية  دولة  حكم  تحت  فلسطين 
فلسطين يحكمها من هو  دولة  اسمها    ، حرة 
اكثر  الناس  حياة  في جعل  واالكفء   االقدر 
الحقوق الصحابها  ويعيد    ، واستقرارا  رفاهية 
العنصري  الكيان  هذا  انهاء  ان   . تمييز  دون 
العدو لإلنسانية والطبيعة ،  والعبء على العالم  
باالجرام  المستمر ، يجب ان يكون مشروعنا 
القادم للحقبة المقبلة   .  انها دعوة مفتوحه من 
الفقير الى هللا ،  لكل من يستطيع  العبد  هذا 
لتنظيم مؤتمر فلسطيني شعبي عام ،  ويقدر  
يحضره  كل فلسطيني قادر على الوصول اليه 
من كل انحاء العالم . الطالق مشروع الوطن 
الفلسطيني ومستقبل ارض فلسطين . واطالق 
موقف واحد موحد موجهة الى كل شعوب العالم 
،  وعلى  بدانا وولدنا من جديد  اننا  يقول    ،

اكتافنا تاريخ من نضال شعبنا .
كاتب واعالمي فلسطيني

العراقية،  السياسية  الكتل  مفاوضات  تسير 
الرامية إلى تشكيل الكتلة األكبر، نحو مزيد 
من التعقيد، بعد أن باتت الخالفات تعصف 
بالكتلة الواحدة، خصوصًا لدى البيتين الشيعي 
الصدري  التيار  زعيم  وضع  إثر  والسّني، 
ائتالف  رئيس  على  فيتو  الصدر،  مقتدى 
»دولة القانون« نوري المالكي، كشرط أساس 
للتحالف مع »اإلطار التنسيقي« الشيعي، في 
لتحالف  ينتمون  سّنة  سياسيون  يسعى  حين 
خميس  التحالف،  زعيم  إلقصاء  »العزم« 
مجلس  برئاسة  للظفر  مسعى  في  الخنجر، 
النواب، التي تشير المعطيات إلى أنها ذاهبة 
محمد  »تقّدم«  تحالف  لرئيس  التجديد  نحو 

الحلبوسي.
إلى  الصدر وجه رسالة  أن  األنباء،  وأفادت 
قادة »اإلطار التنسيقي« الشيعي، مفادها أن 
حكومة  أي  في  تشارك  لن  الصدر«  »كتلة 

تضم المالكي.

رسالة من الصدر

ونقلت مواقع إخبارية محّلية، تصريحًا للقيادي 
الركابي،  وائل  القانون«  »دولة  ائتالف  في 
إلى  رسالة  أوصلوا  »الصدريين  أن  فيه  أكد 
التيار  أن  مفادها  التنسيقي  اإلطار  قيادات 
زعيم  تضم  حكومة  أي  يشارك  لن  الصدري 
ائتالف دولة القانون نوري المالكي، رغم أن 
األمور كانت جيدة، وكان هناك توافق واتفاق 
األكبر  الكتلة  تشكيل  لغرض  الطرفين،  بين 

وتشكيل الحكومة الجديد«.
لكنه أشار أيضًا إلى أن »اإلطار التنسيقي، 
متماسك، وال يمكن له القبول بإبعاد أحد أقوى 
القانون،  إئتالف دولة  أطرافه، خصوصًا أن 
هو األكثر عددًا للمقاعد البرلمانية بين قوى 
اإلطار )33 مقعدًا( ولهذا، التفاوض مستمر 
لغرض  مقعدًا(   73( الصدري  التيار  مع 
تشكيل الكتلة األكبر والحكومة، بمشاركة كل 
قوى اإلطار، دون إقصاء أي طرف سياسي« 

حسب موقع »شفق نيوز«.
التنسيقي«  أمس، عقد »اإلطار  أول  ومساء 
األزمة  تداعيات  لبحث  اجتماعًا  الشيعي 
كلما  بالتعقيد  بدأت  والتي  الحالية،  السياسية 
اقتربنا من عقد أولى جلسات البرلمان الجديد، 

المقررة يوم األحد المقبل.

»إنجاح التفاهم«

جميع  من  التنسيقي«  »اإلطار  وتبرأ 
أعضاء  خارج  من  تصدر  التي  التصريحات 
مع  التفاهم  إنجاح  أهمية  مؤكدًا  قياداته، 

»الكتلة الصدرية«.
في  »استمرارا  إن  بيان صحافي،  في  وقال، 
المنهج الذي سار عليه اإلطار التنسيقي في 
وحدة الكلمة ورص الصفوف، نؤكد حرصنا 
الشديد على إنجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية 
وباقي القوى الوطنية من أجل تقديم األفضل 

للشعب العراقي الصابر«.
وأوضح البيان أن »كل ما يصدر في وسائل 
غير  من  وتصريحات  مواقف  من  اإلعالم 
أعضاء قيادة اإلطار التنسيقي، ال يمثل رأي 
الصف،  إلى »وحدة  الجميع  داعيًا  اإلطار« 

وتغليب المصلحة العليا«.
الشيعة،  على  يقتصر  لم  الخالف  تعّمق 
الحكومة  رئاسة  لمنصب  يتطلعون  الذين 
الجديدة، بل تعّدى ذلك، إلى القوى السياسية 
بسبب  »العزم«  تحالف  في  وتحديدًا  السّنية، 
الخنجر،  خميس  زعيمه  بنّية،  أفادت  أنباء 
محمد  »تقّدم«  تحالف  لرئيس  الوالية  تجديد 
الحلبوسي، األمر الذي يبدو إنه لم يرّق لعدد 
لطرح  الرامين  الخنجر،  تحالف  أعضاء  من 

أسمائهم لرئاسة البرلمان، فقرروا عزّله.
في  المنضوي  »الوطن«  حزب  رئيس  وأكد 
األنباء  الجبوري،  مشعان  »العزم«  تحالف 
رئاسة  من  الخنجر  بعزل  تداولها  تم  التي 
وّقعوا  من  أغلب  أن  مبينًا  »العزم«  تحالف 
في  يفوزوا«  لم  العزل »مرشحون  قرار  على 

انتخابات أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
»تدوينة«  في  جاءت  الجبوري  تصريحات 
في  جاء  »تويتر«  في  حسابه  على  نشرها 
من  تتكون  لعزم  البرلمانية  »الكتلة  نّصها: 
14 نائبًا فازوا باسمه و3 انضموا له الحقًا« 
موضحًا إن »12 نائبًا منهم متمسكون بقيادة 

الخنجر للكتلة، و2 ليس واضحا موقفهم«.
مثنى  يقودهم  فقط  نواب   3« أن  وأضاف 
السامرائي يريدون عزل الخنجر، وبقية الذين 

وقعوا على قرار عزله مرشحون لم يفوزوا«.
الخنجر  عقد  األنباء،  تلك  ضوء  وعلى 
في  منزله  في  أمس،  أول  مساء  اجتماعًا، 
تحالف  وأعضاء  قادة  من  عدد  مع  بغداد، 
أحمد  العراقي،  السياسي  أبرزهم  »العزم« 
الجبوري )أبو مازن( لبحث تداعيات األزمة.

تحت »راية واحدة«

وفي تلك األثناء، خرج تحالف »تقّدم« بزعامة 
خالله  دعا  صحافي،  بيان  في  الحلبوسي، 
تحالف »العزم« برئاسة الخنجر، إلى العمل 

»تحت راية واحدة«.
إن، »مع قرب موعد  بيانه،  تقدم، في  وقال 
انعقاد الجلسة األولى لمجلس النواب، وإيمانا 
وحدة  لتحقيق  المواقف  توحيد  بضرورة  منا 
العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية، 
فإننا نعبر عن رغبتنا الصادقة لتوحيد العمل 
العزيزة، وتحت راية  السياسي في محافظاتنا 

واحدة«.
وأضاف: »ندعو خميس الخنجر والصادقين 
معه في تحالف العزم إلى تحمل مسؤولياته 
بتحالف جامع مع  المقبلة  المرحلة  قيادة  في 

أخوانه في تحالف تقدم الوطني«.

حراك إلقصاء الخنجر من تحالف »العزم«… 
والصدر يضع فيتو على المالكي للتحالف مع 

»اإلطار«

نؤمن  »نحن  بالقول:  »تقدم«  بيان  وختم 
المسميات  من  أكبر  الخنجر  شخصية  أن 
والتخندقات، وأن مواقفه اإلنسانية والسياسية 
سوية؛  نعمل  أن  آملين  لالعتزاز.  تدعو 
وخدمة  الوطن  وإعمار  استقرار  أجل  من 

المواطن«.
بدعوة  »العزم«  تحالف  رحب  الفور،  وعلى 
السياسي  العمل  توحيد  إلى  الحلبوسي 

والتحالف معًا.
وقال الخنجر في بيان، إنه »في الوقت الذي 

نثمن فيه عاليا موقف إخوتنا في تحالف تقدم 
ريكان  محمد  الرئيس  رأسهم  وعلى  الوطني، 
جمع  في  التحالف،  في  وأخوته  الحلبوسي 
التي  الضغوط  لكل  االستماع  وعدم  الشمل 
المشترك  العمل  إبعادنا عن  حاولت وتحاول 
ترحيبنا  نعلن  فإننا  جماهيرنا،  يخدم  الذي 
الوطنية  الروح  التاريخية، وهذه  الخطوة  بهذه 

الكبيرة«.

حوارات »فاصلة«

»العزم«  تحالف  في  القيادي  قال  ذلك،  إلى 
إن  الرسمية،  للقناة  العبدربه،  نمري  محمد 
إلى  تحتاج  العراق  في  السياسية  »الطبخات 
أيام، وعادة ما تكون حوارات األيام األخيرة، 

هي الفاصلة«.
تحدثت  التي  األنباء  بشأن  العبدربه،  وعلق 
عن إبعاد الخنجر عن زعامة التحالف قائاًل: 
أن  بيانًا  وصدرنا  إعالمي،  حديث  »هذا 
الخنجر هو زعيم التحالف والحديث الذي دار 
مجرد دعايات، ومثنى السامرائي كان ضمن 
التحالف  الستمرار  مؤيدًا  وبقي  االجتماع 
وفكرة التحالف، وواقع الحال غير شيء تمامًا 

عن ما يذكر«.
وأضاف: »ما جرى كان بسبب وجود الخنجر 
خارج العراق، وتم استغالل الفرصة من قبل 
بعض األطراف، أمس لياًل لم يكن هناك أي 
شيء، وعندما استيقظنا صباحًا وجدنا زوبعة، 
واجتمعنا مساء اليوم )أمس( وصدرنا بيانًا قلنا 
بالتحالف، وقد حضرت  فيه نحن مستمرون 
وأبو  السامرائي  مثنى  وهم  التحالف  قيادات 

مازن وثابت العباسي والخنجر«.

إمكانية التحالف

وأجاب العبدربه على سؤال بشأن بيان تحالف 
تقدم األخير وإمكانية أن يكون دعوة للدخول 
أن  »ممكن  قائاًل:  »العزم«  مع  تحالف  في 
األمر  هذا  وناقشنا  تقدم  مع  تحالفًا  نشكل 
بشكل مختصر خالل اجتماع تحالف العزم«.

اإلطار  بين  »الخالفات  يقول:  ومضى 
التنسيقي والكتلة الصدرية هي رئاسة الوزراء، 
والخالف بين عزم وتقدم هي رئاسة البرلمان، 
وإذا ما اتفقنا نحن وتقدم بالتفاصيل من رئاسة 
البرلمان إلى ما دون ذلك، فممكن أن نمضّي 
سوية، وقد تحصل تفاهمات فيما بيننا، لكن 

لغاية اآلن لم تحصل أي تفاهمات«.
وتابع: »اذا تسلمنا الوزارات التي من استحقاقنا 
البرلمان  رئاسة  على  حاز  وتقدم  جميعها، 
طموح  لديه  العزم  وتحالف  موافقون،  فنحن 
مغريات  قدمت  لو  ولكن  البرلمان،  لرئاسة 
أكثر قد يتنازل عن رئاسة البرلمان« مبينا أن 
»بيان تحالف تقدم األخير يبين أنهم يفضلون 

الذهاب إلى البرلمان بشكل موحد معنا«.

تحالف  في  القيادي  أعلن  ذاته،  السياق  في 
»تقدم« أحمد المساري، اتفاق تحالفي »عزم« 
لرئاسة  للحلبوسي  التجديد  على  و»تقدم« 
البرلمان، إضافة إلى االتفاق على االستحقاق 
االنتخابي كاًل حسب حجمه، وتبني الملفات 
جماهير  تخص  التي  المهمة  االستراتيجية 
والمعتقلين  النازحين  مثل  المحررة  المناطق 
حسب  السجون،  في  الموجودين  واألبرياء 

قوله.
التصويت  على  اتفقا  »التحالفين  أن  وذكر، 
التي  المقبلة  البرلمان  جلسة  في  للحلبوسي 
أن  إلى  الفتًا  المقبل«  األحد  يوم  ستعقد 
لديهم »مفاوضات مع الكتل األخرى الكردية 
الداخلي  والشيعية« وأنهم ينتظرون »االتفاق 
بين اإلطار التنسيقي والكتلة الصدرية لحسم 
االتفاقات على شكل الحكومة المقبلة« حسب 

موقع »المربد« البصري.

إنذار

أن  حرب،  طارق  القانوني،  الخبير  ويؤكد 
»تقدم«  كتلتي  بين  أعلن  الذي  التحالف 

و»عزم« يمثل انذارا »لألكراد والشيعة«.
الكتلتين  إن »تحالف  له،  إيضاح  وقال، في 
وهي  نائب   100 من  أكثر  يمتلك  السنيتين 

فعليا أغلبية«.
من  مرشح  تكليف  حال  »في  أن  إلى  ولفت 
لن يستطيع  الحكومة  لتشكيل  الشيعية  الكتل 
المجلس،  ثقة  لنيل  األغلبية  على  الحصول 
دون النواب السنة« مشيرا إلى أن »السنة قاب 
قوسين أو أدنى ليس فقط من منصب رئيس 
رئيسي  منصبي  من  إنما  النواب،  مجلس 

الجمهورية ومجلس الوزراء االتحادي«.
يمتلك  وعزم  تقدم  »تحالفي  أن  على  وشدد 
كتلة  أي  من  أكثر  النواب،  من  عدد  أكثر 
في  أغلبية  يعني  ما  وهو  وكردية،  شيعية 

المجلس الجديد«.

»حقوق األكراد«

في مقابل ذلك، تبدو األوضاع أكثر انسجامًا 
لدى القوى السياسية الكردية، التي تركز على 
موّحد،  سياسٍي  بتحالٍف  بغداد  إلى  القدوم 
وجرى  األكراد«.  حقوق  »حماية  على  يركز 
الكردستاني«  الوطني  »االتحاد  اجتماع  في 
والحزب »الديمقراطي الكردستاني« في أربيل، 
»بحث تحقيق حقوق مواطني إقليم كردستان 
العراق في بغداد، والعمل معا من أجل تحقيق 

حقوق اإلقليم« حسب بيان صحافي.
قال  الحزبين،  وفدي  اجتماع  انتهاء  وبعد 
عضو المكتب السياسي لالتحاد، عماد أحمد، 
خالل مؤتمر صحافي، »ناقشنا بصورة جدية 
حول حقوق مواطني إقليم كردستان« مضيفًا 
نتوجه  فإننا  بغداد،  إلى  نذهب  »عندما  أن 
من أجل حماية حقوق الكرد ونحاول تحقيق 
وأن  بغداد،  في  كردستان  إقليم  استحقاقات 
الديمقراطي  العراق  نصبح شريكا حقيقيا في 

االتحادي الجديد«.
للديمقراطي  السياسي  المكتب  عضو  أما، 
للصحافيين،  زيباري،  هوشيار  الكردستاني، 
العملية  بحث  االجتماع  خالل  »جرى  فقال 
االتحاد  بين  والعالقات  العراق  في  السياسية 
العمل  على  والتأكيد  والديمقراطي  الوطني 

المشترك والحوار مع بغداد«.
النواب  مجلس  »أعضاء  أن  وأضاف، 
المقبلة  سيجتمعون، وإن العمل في الحكومة 
الوطني  االتحاد  وإن  البرلمان،  من  يبدأ 
»مشاركة  متمنيا  معا«  يعمالن  والديمقراطي 
ودعم قوى أخرى، حتى يكون الكرد بصوت 
موحد في بغداد ويكون صوتنا معا أكثر قوة«.
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ل كذبة سرقة االنتخابات ترامب حوَّ
 لمعيار الوالء في الحزب الجمهوري وبيَّض دوره بتمرد 6 يناير

2021   العام الذي دخل فيه الفلسطينيون الجدل األميركي حول إسرائيل وفلسطين

تقرير  في  بوست”  “واشنطن  صحيفة  قالت 
كذبة  إن  غاردنر  وإيمي  باركر  آشلي  أعدته 
نشرها  والتي   2020 عام  انتخابات  سرقة 
للوالء  ترامب أصبحت معيارا  دونالد  الرئيس 
في  للترشيح  وطريقا  الجمهوري  الحزب  في 

االنتخابات.

وأشار التقرير إلى رجل األعمال من كليفالند 
بيرني مورنيو، الذي كتب في يوم إعالن جو 
يوم  في  الرئاسة  انتخابات  في  فائزا  بايدن 
الثاني/نوفمبر تغريدة هنأ  السبت من تشرين 
فيها بايدن نائبته وحث “أصدقاءه المحافظين” 
عمليات  إن  وكتب  بالنتيجة.  القبول  على 
قانونية  غير  أصوات  ومرت  حدثت  تزوير 

ولكن هل هي كافية لتغيير النتيجة، ال.

وبعد عام حذف مورنيو التغريدة بعد ترشيحه 
الحزب  في  االنتخابات  عملية  لخوض 
الجمهوري عن أوهايو، وبات يقول إن الرئيس 
السابق دونالد ترامب “مصيب” في حديثه عن 
سرقة االنتخابات. ونقلت عنه الصحيفة قوله 

“بشكل عام تمت سرقة االنتخابات”.

عن  مثال  هو  مورنيو  أن  الصحيفة  وتعلق 
الحزب الجمهوري المعاصر الذي بات يردد 
لها  أساس  ال  التي  السابق  الرئيس  اتهامات 
ويعبر اإليمان بها عن موقع الشخص داخل 
الذي أحيت فيه أمريكا  الوقت  الحزب. وفي 
مؤيدين  رعاع  هجوم  على  األولى  الذكرى 
الثاني/ الكونغرس يوم 6 كانون  لترامب في 

السابق غالبية حزبه  الرئيس  فقد دفع  يناير، 
جهود  نفسه  الوقت  في  وقاد  كذبته  لتصديق 
تبييض  العنف الذي تسبب فيه الغوغاء ذلك 

اليوم.

 ووجدت الصحيفة أن 162 جمهوريا رشحوا 
لمناصب في الواليات تعطيهم الفرصة للتحكم 
بطريقة إدارة االنتخابات. وتضم القائمة 69 
و  والية   30 في  الحاكم  لمنصب  مرشحا 
55 لمجلس للشيوخ و 13 مرشحا لمنصب 
المدعي العام و 18 مرشحا كسكرتير للوالية 
االنتخابات.  مسؤولية  الشخص  يترأس  حيث 
وهناك خمسة من المرشحين لمجلس النواب 
كانوا أثناء الهجوم على الكابيتال هيل، منهم 
جيسون ريدل من نيو هامبشير والذي اتهمه 
ذلك  البناية  داخل  الخمر  بشرب  المدعون 
اليوم. وقال ريدل إن ترامب يعتبر “أهم شخص 
مصادقة  يتوقع  ال  ولكنه  الحزب”  في  مؤثر 
و”يريد  للجدل   مثيرا  سيكون  هذا  ألن  منه 
إبعاد نفسه عن المشاغبين” في الكابيتال هيل 
وقال  ثانية”.  مرة  الترشح  قرر  لو  و”أفضل 
ريدل إنه سيترشح من السجن لو صدر عليه 
وتم  الثاني/يناير.  كانون   6 قضية  في  حكم 
مجلس  أعضاء  من  للعشرة  منافسين  ترشيح 
النواب الجمهوريين الذين صوتوا مع محاكمة 
الكونغرس.  على  الهجوم  قضية  في  ترامب 
فالنائب عن ساوث كارولينا توم رايس يواجه 
للمرشح  الحزب  تصفيات  في  مرشحين   10
عن الوالية وقاطعه الحزب في الوالية ولم يدع 
إلى مؤتمر الحزب في مدينته بالوالية، ميرتل 
أنتوني غونزاليس  بيتش. وأعلن آخرون مثل 
إليونيز عن  كيمنزنغر عن  وآدم  أوهايو  عن 
عدم ترشحهم مرة ثانية. وأصبحت ليز تشيني 
التي أطيح بها من قيادة الحزب في مجلس 
التي  المختارة  اللجنة  في  عضوا  النواب 
وقال  الكونغرس.  أحداث  في  بالتحقيق  تقوم 
دانيال زيبالت، البرفسور في جامعة هارفارد 
تموت  “كيف  كتاب  في  المشارك  والمؤلف 
األمريكيين  من  الكثير  إن  الديمقراطيات”، 
اعتبروا الهجوم على الكونغرس نقطة محورية 
ومبررا للجمهوريين إلبعاد أنفسهم عن ترامب 

و”لكن، ما شاهدناه في الحقيقة هو العكس. 
أن مصلحتهم  الجمهوريين  من  الكثير  ووجد 

تقضي دعم الكذبة”.

على  الهجوم  اعتبروا  األمريكيين  من  الكثير 
للجمهوريين  الكونغرس نقطة محورية ومبررا 
إلبعاد أنفسهم عن ترامب ولكن، ما شاهدناه 
من  الكثير  ووجد  العكس.  هو  الحقيقة  في 
الجمهوريين أن مصلحتهم تقضي دعم الكذبة

من  واحد  الشابة”  “البنادق  برنامج  ويعتبر 
عالمات التطور في الحزب الجمهوري والذي 
يقوم بتحديد األشخاص في المناطق المتنافسة 
ومن تتناسق رسالتهم مع رسالة الحزب. ومن 
البرنامج،  ضمن  اختيروا  مرشحا   32 بين 
التزوير  بكذبة  إيمانه  على  منهم   12 أكد 
السابق  العضو  ومنهم   .2020 عام  في 
كرين  إيلي  سيل”  “نيفي  النخبة  قوات  في 
تويتر مجلس  أريزونا حيث طالب عبر  من 
الوالية برفض النتائج وفتح تحقيق. وآمنت أنا 
فلوريدا، وهي مرشحة ضمن  لونا من  بولين 
البرنامج، بالنظرية الخيالية عن تحويل آالت 
دومونيوم  شركة  صنعتها  التي  االنتخابات 
إلى  ترامب  من  األصوات  سيستمز  فوتينغ 
 2021 عام  في  ترامب  لونا  وقابلت  بايدن. 
“محاربة”  باعتبارها  ترشيحها  على  وصادق 
الجمهورية  الوطنية  اللجنة  وقامت  و”فائزة”. 
للكونغرس بجمع األموال من ترامب وجندت 
مسروقة.  االنتخابات  أن  زعموا  مرشحين 
ويترأس اللجنة النائب عن مينسوتا توم إيمر 
وحث  االنتخابات  نتائج  على  صادق  الذي 
ترامب على تناسي الموضوع. وقال المتحدث 
“يعرف  آدامز  ماك  مايكل  اللجنة  باسم 
المرشحون أن الموضوع مهم للناخبين. وفي 
النصفية  االنتخابات  فستكون  الحالي  الوقت 
استفتاء على الديمقراطيين الذين أدى عقمهم 
على  واألزمة  والجريمة  األسعار  زيادة  إلى 
الحدود الجنوبية”. ولكن ترامب قضى معظم 
بالتركيز  األبيض  البيت  مغادرته  بعد  وقته 
سرقة  عن  المؤامرة  ونظريات  الكذبة  على 
ماكدنيال  رونا  على  وضغط  االنتخابات. 
الجمهوري  للحزب  الوطنية  اللجنة  مديرة 
للزعم عبر التلفزيون أن االنتخابات مسروقة. 
تتعلق  عدة  بمبادرات  الوطنية  اللجنة  وبدأت 
دعاوى  لتقديم  خطط  فيها  بما  باالنتخابات 
االنتخابات  في  مسؤولين  وتعيين  قضائية 
وقف  هذا  كل  من  والهدف  ومتطوعين. 
انتقادات ترامب وعدم المصادقة على  خطابه 

الناري والكاذب.

وقال جاستن ريمر، مستشار اللجنة، “هناك 
للحزب  الوطنية  اللجنة  على  مستمر  ضغط 
الجمهوري لعمل المزيد”. ويقول مستشاران إن 
يطلبون  الذين  المرشحين  يسأل  دائما  ترامب 
دعمه عن موقفهم من التزوير في االنتخابات، 
مع أنه ال يصدر حكمه بناء عليه. ويتصل 

الرئيس السابق بحلفائه الرئيسيين في جورجيا 
التي  الواليات  وهي  وأريزونا،  وبنسلفانيا 
بايدن، معبرا   فيها األصوات لصالح  رجحت 
ويتلقى  كما  النتائج.  سرقة  من  غضبه  عن 
تقارير دورية من ليز هارينغتون  التي تدعم 
حركة “أوقفوا السرقة” والمتحدثة باسمه. وعبر 
ترامب عن إحباطه من غالبية الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ الذين لم يتبنوا موقفه وصوتوا 
استطالع  وبحسب  النتائج.  تمرير  لصالح 
فقد  أجرته جامعة ميريالند وواشنطن بوست 
قال 58% من الجمهوريين إن انتخاب بايدن 
غير قانوني. وقال 62% إن هناك أدلة قوية 
عن تزوير في االنتخابات. وبالنسبة لمورنيو، 
الجديدة عن  بمعرفته  موقفه  تغيير  برر  فإنه 
اإلعالم  تحالف  واكتشافه  االنتخابات  تزوير 
ترامب  ضد  الكبيرة  التكنولوجيا  وشركات 
للتزوير  مصراعيه”  على  الباب  “فتح  وقال 
في عام 2020 وال يزال مثل ترامب يحاول 
اإلجابة على سؤال واحد “ما هو حجم التزوير 
النتائج  إلغاء  إلى  يدعو  الحقيقي؟”. وهو ال 

ولكن التعلم وعدم السماح بتكراره مرة ثانية.

أما  االنتخابات،  سرقة  لكذبة  بالنسبة  هذا   
عن تبييض الهجوم على الكونغرس، فقد بدأ 
تغيير الرواية في تلك الليلة. فبعد مقتل خمسة 
أشخاص منهم رجل شرطة، عاد 139 عضوا 
في مجلس النواب و8 من مجلس الشيوخ إلى 
لصالح  فيه وصوتوا  العبث  تم  الذي  المكان 
وأنصاره  ترامب  وبدأ  االنتخابات.  إلغاء 
بعضهم  وزعم  مباشرة.  الرواية  كتابة  بإعادة 
أن الجماعات اليسارية “أنتيفا” هي المسؤولة 
االحتجاجات  إن  آخرون  وقال  العنف.  عن 
النائب  قال  كما  أو  عنف.  أي  يشبها  لم 
يكن  لم  فالشغب  كاليد  أندرو  الجمهوري 
من  عدد  وقام  عادية”.  سياحية  “زيارة  سوى 
الجمهوريين باعتبار الذين احتجزتهم الشرطة 

في التمرد “معتقلين سياسيين”.

الفرصة إلعادة  ترامب  أعطت  التزوير  كذبة 
الرئيس  وقضى  الجمهوري.  الحزب  تشكيل 
الدعم ألي  يقدم  الماضي وهو  العام  السابق 

مرشح وافق على هذه الرؤية

رابيت  أشلي  تحويل  وأنصاره  ترامب  وحاول 
مبنى  على  الهجوم  أثناء  في  قتلت  التي 
الكونغرس إلى “شهيدة”. ووصف ترامب موتها 
بالقتل وطالب بتحقيق العدالة لها. وفي شريط 
فيديو سجل احتفاال بعيد ميالدها بعد وفاتها، 
وقدم  رائعة”  “شخصية  بأنها  ترامب  وصفها 
والدتها  وقالت  عائلتها.  إلى  حد  بدون  دعما 
وشقيقتها في مقابلة إن ترامب كان شخصية 
محورية في لفت االنتباه لموتها والتأكيد على 
وقالت  له.  دعمهما  وكذلك  اليوم  ذلك  فهم 
ميشيل ويتثوفت، والدة رابيت، “سيكون أفضل 
طريقة  و”لديه  المرحلة”  هذه  في  لنا  مرشح 
رأيتها.  ما  النادر  من  الناس  لتحريك  رائعة 
والموالون لترامب مستعدون الختراق الجدران 
الرئيس وهي  نادرة في  من أجله. وهذه ميزة 
في الحقيقة رائعة”. ولكن بعض الجمهوريين 
يضرهم  أن  خشية  الحادث  تجاوز  يريدون 
سياسيا. ولم يتحدث مايك بنس، نائب الرئيس 
واتهم اإلعالم  بشكل عابر عنها  إال  السابق 

بشن حملة تهدف للنيل من أتباع ترامب.

 وتظهر نتيجة محاولة تشويه أحداث السادس 
رأي  استطالع  من  الثاني/يناير  كانون  من 
دي”  أم  و”يو  بوست”  “واشنطن  به  قامت 
حيث وجد أن 36% من الجمهوريين وصفوا 
المهاجمين بالسلميين وأن 72% حملوا ترامب 
“جزءا” من الهجوم أو أنه ال يتحمل المسؤولية 
مؤتمر  لعقد  ترامب  وخطط  اإلطالق.  على 
صحافي في مقر إقامته في مار- إي-الغو 
التمرد وتكرار  تأطير روايته حول  يعيد  لكي 
مزاعمه عن سرقة االنتخابات لكنه قرر إلغاء 
الحزينة  المناسبة  يحول  أن  خشية  المؤتمر 
الجمهوريين  المشرعين  ولخشية  عرض  إلى 
عليه.  سلبا  المؤتمر  ارتداد  من  ومستشاريه 
المتظاهرين  أن  اإللغاء  بيان  في  أكد  لكنه 
وأن  التزوير  لمواجهة  المجلس  على  تدفقوا 
القرن”.  “جريمة  كانت  االنتخابات  سرقة 
التزوير  كذبة  أن  إلى  الصحيفة  واشارت 
أعطت ترامب الفرصة إلعادة تشكيل الحزب 
العام  السابق  الرئيس  وقضى  الجمهوري. 
وافق  مرشح  ألي  الدعم  يقدم  وهو  الماضي 

على هذه الرؤية.

سعيد عريقات-

نشر الكاتب األميركي اليهودي الشهير ، بيتر 
باينارت ، االثنين ، مقاال على موقعه الخاص 
العام   :2021“ عنوان  تحت   ” “سابستاك   :
الذي دخل فيه الفلسطينيون الجدل األميركي 
:”طوال  فيه  يقول  وفلسطين”  إسرائيل  حول 
السائد حول  حياتي ، كان الحوار األميركي 
إسرائيل وفلسطين – تلك التي تشاهدها على 
الرأي  على صفحات  وتقرأها  الكابل  تلفزيون 
جادل  السياسيين،  الصهاينة  بين  محادثة   –
فيها المشاركون حول الكيفية التي يجب أن 
تتصرف بها الدولة اليهودية ، وليس ما إذا 
كان يجب أن تكون موجودة، ولكن في العام 
الماضي بدأ ذلك يتغير، فقد دخل الفلسطينيون 
غير  بطريقة  أمريكا  في  العام  النقاش  في 
مسبوقة ، ومع دخولهم، دخل أيضا خطاب 
معاداة الصهيونية: في عام 2021 ، بدأت 
التحول،  مصطلحات الخطاب األميركي في 
ومن المرجح أن تستمر تداعيات هذا التحول 

لعقود قادمة”.

ويستشهد الكاتب الذي بدأ يثير جدال محتدما 
منذ  المثقفة  األميركية  اليهودية  األوساط  في 
ثالث سنوات عن أن “دولة إسرائيل اليهودية” 
ودولة الفصل العنصري، أصبحت باطلة، وأن 
حل الدولة الواحدة للفلسطينيين واإلسرائيليين 
المفكر  قاله  بما  يستشهد  الوحيد،  الحل  هي 
عام  في  سعيد،  إدوارد  الكبير،  الفلسطيني 
لندن   ” مجلة  في  ُنشر  مقال  في   ،  1984
 The London Review الكتب  لمراجعة 
يدور  كان  بينما  أنه  عن   ،“  of Books
الحديث عن الفلسطينيين بشكل متزايد ، إال 
أنهم ما زالوا ال ُيستمع إليهم، حيث “لم يسبق 
الفلسطينيين  الكثير عن  أو عرض  أن كتب 
، الذين نادرا ما ورد ذكرهم قبل خمسة عشر 

عاما”.

ويشير باينارت إلى قول إدوارد سعيد :”إنهم 
واقعهم  رواية  لكن   ، هناك  )الفلسطينيون( 
قصة  من  مباشرة  تنبع  والتي   – الحالي 
 ، منها  وتهجيرهم  فلسطين  في  وجودهم 
فيما بعد خلق إسرائيل – هذه الرواية ليست 
الذي  االستثناء  هو  كان  سعيد  لكن  كذلك”، 
والنشر،  اإلعالم  دوائر  إلمالء  يخضغ  لم 
“وفي تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن 
الحادي والعشرين ، كان ضيًفا متكررًا على 
روز(  شارلي  برنامج  )مثل  الوازنة  البرامج 
وُنشرت مقاالته في صحيفة نيويورك تايمز، 
لكنه كان وحيًدا إلى حد كبير، حيث وجدت 
دراسة أجرتها مها ناصر من جامعة أريزونا 
أنه من بين أعمدة الرأي في صحيفة نيويورك 
عامي  بين  الفلسطينيين  ناقشت  التي  تايمز 
1970 و 2020 ، فإن أقل من 2% كتبها 
مؤلفون فلسطينيون… وفي صحيفة واشنطن 

بوست ، كان الرقم واحد بالمائة”.

غائبون  الفلسطينيون  كان   ”: باينارت  يقول 
، ألن الجدل العام في أمريكا حول إسرائيل 
بين  كبير  حد  إلى  نقاشا  كان  وفلسطين 
الصقور؛  الصهاينة  ضد  الحمائم  الصهاينة 
آرثر  سافير؛  وليام  مقابل  لويس  أنتوني 
فريدمان  توماس  إيلي ويزل؛  هيرتزبيرج ضد 
مقابل تشارلز كراوثامر؛ دانيال كيرتزر مقابل 
مقابل  عامي  بن  جيريمي  روس؛  دينيس 
آالن ديرشوفيتز؛ روجر كوهين مقابل بريت 
ستيفنز، وعلى الرغم من أن المشاركين )في 
النقاش( تغيروا، لكن شروط النقاش ظلت كما 
الحمائم إن إسرائيل  هي إلى حد كبير: قال 
ال تستطيع تحمل البقاء )كمحتل( في الضفة 
ال  إسرائيل  إن  الصقور  قال  فيما  الغربية، 

تستطيع تحمل إخالء الضفة الغربية )المحتلة( 
، ويتفق الطرفان في اعتقاد مشترك بأن الدولة 

اليهودية يجب أن تبقى على قيد الحياة”.

الربيع  في  القتال  “خالل  أنه  باينارت  ويبين 
على  إسرائيل  شنتها  التي  )الحرب  الماضي 
قطاع غزة المحاصر( ، بدأ هذا يتغير. في 
يزالون  ال  الفلسطينيين  المعلقين  أن  حين 
أهمية  اكتسبوا  فقد   ، ناقصا  تمثيال  ممثلين 
قناة  على  عريقات  نورا  ظهرت  فقد  أكبر. 
سي.إن.إن CNN. وظهر محمد الكرد )من 
إم.إس.إن.بي.سي  قناة  على  جراح(  الشيخ 
العرير ويوسف منير  MSNBC. ، ورفعت 
جبريل  رال  و  تايمز،  نيويورك  صحيفة  في 
ورشيد الخالدي كتبوا في واشنطن بوست. لقد 
أدى وجودهم إلى تغيير شروط النقاش حول 
التي  تقريًبا  الطريقة  إسرائيل وفلسطين بنفس 
أدى بها الوجود المتزايد للمعلقين السود مثل 
نيكول هانا جونز إلى تغيير الجدل الداخلي 
تعكس  وبطرق  العرق.  حول  أمريكا  في 
من  الرواية  لطر  )مشروع   1619 مشروع 
النقاد  تجاوز   ، األفارقة(  األميركيين  منظور 
الفلسطينيون األحداث الجارية وطرحوا أسئلة 
فقد  إلسرائيل،  األخالقية  األسس  حول  قوية 
بالقدس  جراح  الشيخ  حي  في  سلوكها  رأوا 
الفلسطينيين  طرد  أشعل  حيث   ، الشرقية 
مظاهر  من  مظهرًا   ، الماضي  الربيع  حرب 
الفلسطينيين  بطرد  تقوم  لدولة  العميقة  البنية 

منذ والدتها”.

العام  الفلسطينية  األصوات  اخترقت  لماذا 
الماضي بطريقة لم تكن لها من قبل؟ يقول 
باينارت :”أواًل ، ألن حركة حياة السود مهمة 
Black Lives Matter ، وربما حركة مي 
تو#MeToo النسوية أيًضا ، خلقت حساسية 
المؤسساتي حول  اإلعالم  في وسائل  جديدة 
مسائل التمثيل. عندما نشأت في الثمانينيات 
البيض  المفكرين  رؤية  الشائع  من  كان   ،
األفريقي(  األميركي  )القائد  ترشيح  يناقشون 
مجموعات  أو   ، للرئاسة  جاكسون  جيسي 
في  النساء  حق  سياسة  تناقش  الرجال  من 
بالكامل  مكونة  مجموعات  أو   ، اإلجهاض 
من أشخاص عاديين يناقشون حقوق المثليين 
اإلعالمية  المنافذ  وباستثناء   .LGTB
أصبح   ،  Fox News مثل  المحافظة 
العنف  اندلع  عندما  وهكذا  اآلن،  نادرًا  هذا 
الربيع  هذا  وفلسطين  إسرائيل  في  )الحرب( 
الماضي ، فإن الوعي الذاتي الجديد لوسائل 
مستبعدة  مجموعات  بتمثيل  السائدة  اإلعالم 
والُمَحضرين  فكريا،  المحررين  جعل  تاريخًيا 

أكثر وعيًا بشأن استبعاد الفلسطينيين”.

أما السبب الثاني لهذا التحول بحسب باينارت 
إعالم  وسائل  بين  المتزايد  التقارب  “ورائه   ،

اإلعالمية  والوسائل  االجتماعي،  التواصل 
ذات  األخرى  المجموعات  مثل  العامة. 
والقنوات  المطبوعات  إلى  المحدود  الوصول 
وسائل  إلى  الفلسطينيون  لجأ   ، التلفزيونية 
التواصل االجتماعي، وقد أدى ذلك إلى عدم 
، حيث  القديمة  اإلعالم  بين وسائل  التوافق 
تميل األصوات المؤيدة إلسرائيل إلى الهيمنة 
، ووسائل التواصل االجتماعي ، حيث كانت 
دينيس  يكون  قد  تكافؤًا.  أكثر  اللعب  ساحة 
المنحاز  السابق  األميركي  )المفاوض  روس 
برامج  في  أساسًيا  عنصرًا  إلسرائيل(،  جدا 
الدردشة التلفزيونية وصفحات االفتتاحيات في 
أكثر من  لديها  لكن نورا عريقات  الصحف، 
عشرة أضعاف المتابعين على تويتر؛ ومحمد 
وفي  ضعف،  عشرين  من  أكثر  لديه  الكرد 
الهوة بين وسائل  السنوات األخيرة ، ضاقت 
اإلعالم التقليدية واالجتماعية.، حيث يقضي 
التلفزيونيون  والمنتجون  الصحف  محررو 
تويتر.  شبكة  على  الوقت  من  الكثير  اآلن 
فقد   ، الفلسطينيين  للمعلقين  بالنسبة  وهكذا 
باًبا  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت 
التي  التأسيسية  اإلعالم  وسائل  في  خلفًيا 
ُمنعوا )الفلسطينيون( من الوصول إليها لفترة 

طويلة”.

والعامل الثالث، يقول باينارت :” هو التغير 
تمتع  سبب  لفهم  أمريكا.  في  الديموغرافي 
في  األهمية  هذه  بمثل  األميركيين  اليهود 
وفلسطين  إسرائيل  حول  األميركي  الجدل 
اليهود  اندماج  مدى  نتذكر  أن  بنا  يجدر   ،
بعمق في المجتمع األميركي: بينما أن أكبر 
حدثت  المتحدة  الواليات  إلى  يهودية  هجرة 
ذلك  من  النقيض  فعلى  قرن،  من  أكثر  منذ 
، الفلسطينيون، شأنهم شأن الجاليات العربية 
أو  األول  الجيل  من  هم  األخرى،  األميركية 

الثاني”.

ويشرح باينارت “قبل عقد من الزمان أو نحو 
ذلك ، أخبرني المؤرخ الفلسطيني البارز رشيد 
في  بعد  يمكثوا  لم  الفلسطينيين  أن  الخالدي 
الواليات المتحدة لفترة كافية إلنتاج “محامينا” 
، وهو ما كان يقصد به جياًل من الفلسطينيين 
بحيث  كامل  بشكل  أميركيين  أصبحوا  الذين 
في  والدخول  أمريكا،  في  التنقل  يمكنهم 
الذي  االحتكاك  دون  العامة  المناقشات 
واجهه آباؤهم المهاجرين…لقد أعاقت عملية 
االستيعاب السياسي تلك بسبب اإلسالموفوبيا 
، والتي ال تزال تخلق بعد عقدين من أحداث 
ألي  معادًيا  مناًخا  سبتمبر  )ايلول(   11
علًنا  ترتبط  أن  يمكن  تقريًبا  عامة  شخصية 
الخالدي  باإلسالم، ومع ذلك ، فإن توقعات 
سبيل  على   ، الدين  محيي  أيمن  تتحقق. 
القاهرة ألب مصري  في  ولد  الذي   ، المثال 
المتحدة  الواليات  إلى  وهاجر  فلسطينية  وأم 

في سن الخامسة ، يستضيف اآلن برنامًجا 
على شبكة MSNBC. ، وهو مراسل دقيق 
للغاية ويغطي مجموعة واسعة من المواضيع 
ينقل  فهو   ، الصحفيين  جميع  مثل  ولكن   ،
أن  بعد   – المهنية  وتجربته  الحياتية  خبرته 
قدم تقارير مكثفة من الشرق األوسط – إلى 
 ، الماضي  الربيع  في  القتال  وأثناء  عمله. 

جعلت تلك التجربة مقابالته بارزة”.

هي   ”: باينارت  يقول  األخير،  العامل  أما 
إلى  الحاجة  جعلت  التي  نفسها  األحداث 
األصوات الفلسطينية أكثر وضوحا، نسترجع 
المقال الثاقب في شهر شباط الماضي بعنوان 
التغطية  بشأن  ترامب  عهد  إياه  علمني  “ما 
بيكون  بيري  فيه،  أشار  والذي   ، السياسة” 
صحيفة  في  عمود  كاتب  وهو   ، جونيور 
اإلعالم  وسائل  أن  إلى   ، بوست  واشنطن 
بجدية  ترامب  دونالد  لتأخذ  كانت  األميركية 
أكبر كمرشح رئاسي في وقت مبكر لو أنها 
السوداء.  األصوات  من  المزيد  تضمنت 
بسبب   ، السود  األميركيين  أن  هو  والسبب 
تجربتهم في الواليات المتحدة ، وجدوا أنه من 
األسهل تخيل الواليات المتحدة تنتخب مرشًحا 
عنصرًيا صريًحا. وبالمثل ، فإن الفلسطينيين 
، بسبب تجربتهم مع الدولة اليهودية ، هم أكثر 
استعداًدا لشرح انعطاف إسرائيل نحو اليمين. 
األساس  في  هي  إسرائيل  أن  ترى  كنت  إذا 
ليبرالية وديمقراطية ، فمن الصعب أن تشرح 
قانون   2018 عام  في  إسرائيل  أقرت  لماذا 
اليهودي  التفوق  يكرس  الذي  القومية  الدولة 
بال  األخضر  الخط  بمحو  قامت  لماذا  أو   ،
الذي  االستيطاني  النمو  خالل  من  هوادة 
حقوق  مجال  في  الرائدة  منظمتها  به  قامت 
اإلنسان ، ومنظمة حقوق اإلنسان الرائدة في 
العالم ، نسميها اآلن دولة الفصل العنصري. 
هذه   ، الفلسطينيين  لمعظم  بالنسبة  لكن 
اإلطالق ألنها  ليست محيرة على  التطورات 
كان  إذا  التغيير.  وليس  االستمرارية  تعكس 
سيرور،  آدم  مثل  السود  األميركيون  الكتاب 
في  حيوية  أهمية  أثبتوا  قد  كوتس  وتانهيسي 
عهد ترامب ألنهم ربطوا بين ترامب ورد الفعل 
العنيف في أواخر القرن التاسع عشر إلعادة 
األميركية(  األهلية  الحرب  )بعد  اإلعمار 
أهمية  الفلسطينيون  المعلقون  أثبت  فقد   ،
بين  ربطوا  ألنهم  الماضي  الربيع  في  حيوية 
الشيخ  المتحدة.  الواليات  الطرد من  عمليات 
جراح والطرد الذي قامت عليه إسرائيل. كلما 
بشكل  الليبرالية  غير  الصهيونية  أصبحت 
أصبح   ، وبينيت  نتنياهو  في عهدي  صارخ 
الفلسطينية  األصوات  تجاهل  الصعب  من 

المعادية للصهيونية”.

:”هذا  بالقول  الثاقب  مقاله  باينارت  وينهي 
التحول في وسائل اإلعالم الرئيسية لم يصل 
محادثة  بين  الفجوة  نمت  واشنطن.  إلى  بعد 
الصحافة األميركية ومحادثاتها داخل المحيط 
الدائري للعاصمة األميركية بشكل كبير لدرجة 
بدأت  التي  المرموقة  األميركية  الصحف  أن 
المعادية  النظر  وجهات  بانتظام  اآلن  تنشر 
للصهيونية التي ، وفًقا للتعريفات التي يفضلها 
الكثيرون في الكونجرس ، معادية للسامية. ال 
كانت  إذا  حتى  أو   ، ومتى   ، كيف  أعرف 
واشنطن ستحذو حذو وسائل اإلعالم. ولكن، 
أصبحت إسرائيل وفلسطين قضية أخرى يربح 
ثقافيًا لكنه يخسر سياسيًا. ومع  اليسار  فيها 
ما  بعد  مذهل.  الثقافي  التغيير  فإن   ، ذلك 
يقرب من أربعة عقود من مقال إدوارد سعيد 
، بدأ الفلسطينيون في الواليات المتحدة العام 
“إذًنا  أسماه  ما  على  الحصول  في  الماضي 
كان   ، الكئيب   2021 عام  وفي  بالرواية”. 

ذلك بصيص أمل”.
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 لماذا  يصعب هزيمة أردوغان أو أيقافه عن تحقيق أهدافه?

وثائق سرية ُتنشر ألول مرة تكشف عن مفاجأة مدوية..
 مسؤولو الصحة في بريطانيا توقعوا قبل ربع قرن حدوث “جائحة كورونا” 

محمد خلف 
تورونتو 

ثبت حتى االن أن الرئيس التركي  / الطيب 
رجب أردوغان ، يقف بصالبة أمام خصومه 
و متمكنا من الفوز بأي مواجهة حتى االن .

ساذج  او  بسيط  رجل  ليس  انه  هو  السبب 
يسير بغير هدى و يستخدم طريق مكشوف 
و معلن في اعماله و الوصول الى أهدافه فما 

يخفيه أكثر مما يعلنه .
يبدو أن أردوغان أكتشف كيف تعمل القوى 
الكبرى للوصول الى أهدافها ، و قام بأتخاذ 

نفس المبادئ و االساليب .

لكن كيف ذلك .

لكن  الكثيرون  بها  يتحدث  التي  االمور  من 
االستخبارات  تعاون  ، هو  اثباتها   يمكن  ال 
الجهات  كل  مع   CIA االمريكية  المركزية 
للوصول الهدافها  الشرعية  غير  و  الشرعية 
مثل أن تقوم االستخبارات االمريكية باالتصال 
مع منظمة أجرامية لتطلب منها القيام بأعمال 
قذرة مثل قتل أحد الصحفيين او تهريب اسلحة 

لثوار في بلد ما أو غير ذلك .
االمريكية  االستخبارات  افراد  احد  قيام  الن 
بتلك العمليات ثم اكتشاف ذلك ، قد يعرضها 
و يعرض دولتها الى احراجات كثيرة يصعب 

نسيانها بسهولة .
لكن قيام جهة ما بتلك االعمال بالنيابة فهو 

امر يصعب ان يتم اثبات مسئوليتهم عنه .
للوصول  القيم  و  بالمبادئ  االلتزام  أن  كما 
للهدف قد يطيل الطريق او قد يجعل تحقيق 

الهدف غير مضمون و معرض للفشل .
و االدلة كثيرة على ان اردوغان يتعامل مع 
من يحتاجه للوصول الى  اهدافه بغض النظر 
عن المبادئ و القيم التي يؤمن به ،  فمثال :

خطط  و  التركية  لالمة  عدو  اكبر   -  1
الدول  وضع  و  بتركيا  للنهوض  أردوغان 
الناطقة بالتركية تحت لوائها و مصالحها في 
سوريا و ليبيا هي روسيا . لكن أردوغان يبقى 
اكثر  بمدحه  قام  و  بوتين  مع  ممتازة  عالقة 

من مرة  .
2 - المافيا التركية بما فيها منظمة سادات 
بكر الذي ظهر على التلفاز مهاجما أردوغان 
من دولة االمارات ، كان الى فترة قريبة احد 
اكبر الشخصيات المقربة الردوغان و وزرائه 
حكومية  حراسة  وضعت  الحكومة  ان  حتى 
عن  مسئوليته   في  المشتبه  هو  و   . حوله 
اعمال غير مشروعة  في دول متعددة تمتد 
من دول وسط اسيا و جمهوريات القوقاز في 
روسيا الى الدول االوربية الغربية مثل المانيا 

و ايطاليا و فرنسا و ربما غيرهم .
بكر  ان سادات  يشتبه  التي  االعمال  و من 

يقوم بها و يمارسها بمهارة هي :
- السرقة

- تهريب و تجارة المخدرات
- تهريب و تجارة السالح

- خطف و قتل و ابتزاز االفراد و أن أختبأوا  
في دول بعيدة .

دول  من  معلومات  سرقة  و  التجسس   -
مختلفة عبر التعاون مع المنظمات االجرامية 

في تلك الدول  .
و من االتهامات القوية لمنظمة سادات بكر 
العتاد  ايصال االسلحة و  هو مسئوليته عن 
سورية  ثورية  منظمات  عدة  الى  الحربي 
تدعم تركيا مواقفها السياسية  لكن و حسب 
تقديم  دولة  الي  يجوز  ال  الدولية  االتفاقات 

السالح لتلك المنظمات .
بعض  سرقة  اليه  ينسب  ان  يمكن  ربما  و 
الى  تصل  كانت  التي  المالية  الحقائب 
و   ، مجهولة   جهة  من  الكردية  المنظمات 
كانت المنظمات الكردية تستخدم تلك االموال 
لدفع مرتبات اكثر من  30 الف جندي كردي 

على االراضي السورية .
لكن احد مبادئ اردوغان التي لم يتمكن من 
كان  اهدافه  تحقيق  سبيل  في  عنها  التنازل 
القيام بأعمال اجرامية داخل تركيا تخل بأمن 

و سالمة تركيا و شعبها مثل تهريب السالح 
و المخدرات و تجارتها داخل تركيا التي يبدو 
أن سادات بكر كان ضالعا فيها عند كسود 

سوق اعماله خارج تركيا  .
و  بكر  سادات  مع  اردوغان  اختلف  لذلك 
خارج  هارب  عدو  الى  حليف  من  تحول 
تركيا و تطارده المخابرات التركية الحضاره 
لمحاكمته و معاقبته على  تركيا معتقال  الى 
جرائمه و ربما ايضا  لكي ال يبوح بمزيد من 

االسرار القذرة  .  
اردوغان بالرغم من مبادئه المعلنة أبقى على 
عالقة بالده مع اسرائيل رغم التوتر الواضح   
. و اعاد عالقة بالده مع االمارات و  منذ 
عدة أشهر نشاهده  يغازل الحكومة المصرية 
و السيسي لكسبهم الى صفه ، كما ال يخفى 
االثيوبي  الرئيس  أحمد  أبي  بدعم  قيامه 
المسيحي ضد ثوار اقاليم تيغراي ذو االغلبية 
المسلمة المدعومين من مصر و دول غربية 
 كما ان اردوغان فتح باب تعاون كبير مع 
اوكرانيا و رئيسها اليهودي الماسوني الممثل 

الكوميدي السابق فولوديمير زيلينسكي  .  

بأنهم  بالده  مخابرات  و  اردوغان  يتهم  كما 
الرمادية  الذئاب  منظمة  يدعم  و  اسس  من 
السرية المسلحة التي تعمل بنشاط في فرنسا 
اليقاف أي عمل يضر بتركيا من االراضي 

كلما  فرنسا  داخل  القالقل  اثارة  و  الفرنسية 
تمادت الحكومة الفرنسية في عدائها السياسي 

لتركيا   .
بدس  مجهولة  جهة  قامت  امريكا  في  و 
طعام  في  يقتل   ال  و  المرض  يسبب  سم 
التركي  الملياردير   الصوفية  الطريقة  شيخ 
المعارض الردوغان  ، السيد / فتح هللا غولون 
الموجود في امريكا من عدة سنوات . و  و 
أكتشف  تم تسميمه  ان غولون  أكتشاف  بعد 
انتحار مساعده المتهم  بدس السم له او هكذا 

حبكت القصة .
و هذه االساليب  في تحقيق االهداف تتبعه 
في  سيطرتها  بسط  في  نجحت  مختلفة  دول 
الموقف الدولي فمثال و من عدة أشهر في هذا 
العام أدعت اسرائيل أن أحد مخازن السالح 

لديها قد تمت سرقته و اختفاء محتوياته .
ظهور  متعددة  مصارد  افادت  ذلك  عقب  و 
السورية  القتال  ساحات  في  اسرائيلية  اسلحة 

و الليبية .
سياسة  رجل  هو  اردوغان  فإن  بأختصار 
محنك ال يمكن اتهامه بأنه ساذج او أنه ال 

يعرف من أين تؤكل الكتف   .
و هنا تبدأ الدياك بالصياح  و نقف نحن عن 

الكالم المباح .

لندن – )د ب أ( – كشفت وثائق أرشيفية أن 
المسؤولين عن الصحة في بريطانيا وضعوا 
في  محتملة  جائحة  لمواجهة  طوارئ  خطة 
عام 1997، وشمل ذلك برنامج تطعيم واسع 
النطاق، واحتماالت إلغالق المدارس وتقييد 
ينصب  حينها  التركيز  وكان  الدولي،  السفر 

على جائحة أنفلونزا.
إيه  “بي  البريطانية  األنباء  وكالة  وذكرت 
في  الخطط  هذه  عن  الكشف  تم  أنه  ميديا” 
وثائق أرشيفية تشير إلى أن األطباء اعتقدوا 
آنذاك أن الجائحة “أمر وشيك الحدوث” وأنها 

من المرجح أن تظهر في الشرق األقصى.
والخدمات  الصحة  وزارة  أن  الوثائق  وتبين 

أيرلندا  في  العامة  والسالمة  االجتماعية 
نطاق  على  طوارئ  خطة  تلقت  الشمالية 
المملكة المتحدة لمواجهة جائحة اإلنفلونزا في 

آذار/مارس .1997
الظروف  “تشير   : أنه  على  الخطة  وتنص 
التالية للتعايش إلى أن هناك جائحة وشيكة 
الحدوث، تتمثل في ظهور ساللة جديدة من 
ملحوظة  قدرة  لديه  الذي  األنفلونزا  فيروس 
على التحور ضد أساليب مكافحة األمراض، 
وهو فيروس جديد وسيصيب نسبة عالية من 
أنه  أي  لإلصابة،  المعرضين  البالد  سكان 
الفيروس الجديد  لن تكون هناك مناعة ضد 
سواء عن طريق التطعيم أو من عدوى سابقة 

الفيروس  أن  أدلة على  مع  مماثل،  بفيروس 
األمراض  ويسبب  ينتشر  أن  يمكن  الجديد 

للبشر”.
في  تنشأ  إنفلونزا  أي  أن  إلى  التقرير  ويشير 
الصين من المرجح أن يكون لها انتشار أسرع 

السابقة في عام 1968 بسبب  من الجائحة 
و  والسياحة”  التجارة  على  الصين  “انفتاح 
“زيادة حركة األشخاص على الصعيد الدولي 

وزيادة استخدام وسائل النقل السريعة”.

شارع عربي جرى توظيفه لمشاريع أجنبية!
إصالح المجتمعات العربية هو األولوية الغائبة

صبحي غندور*

لقد كان من اإلجحاف وصف العام 2011 
بأّنه عام »الثورات العربية«. فالثورة تعني تغييرًا 
واالقتصادية  السياسية  األوضاع  في  جذريًا 
واالجتماعية، وليست عملية تغيير أشخاص 
توّفر  أيضًا  تعني  الثورة  فحسب.  وحكومات 
قيادة واضحة ورؤية فكرية - سياسية ناضجة 
لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، األمر الذي لم 
يتوّفر حّتى اآلن في أيِّ بلٍد عربي شهد أو 

يشهد حراكًا شعبيًا من أجل التغيير.

أيضًا، تعبير »الثورة العربية« يوحي وكأّن ما 
حدث في المنطقة العربية هو ثورٌة واحدة موّحدة 
في األساليب والقيادات واألهداف والظروف، 
وعلى أرٍض واحدة وفي كياٍن واحد، وهذا كّله 
غير صحيح. فالمنطقة العربية هي أمَّة واحدة، 
وأنظمة  وكيان  دولة   22 على  تقوم  لكّنها 
العربي«، من  »الشارع  فوحدة  حكم مختلفة. 
الناحتين السياسية والعملية، هي غير متوّفرة 
بسبب هذا الواقع االنقسامي السائد لقرٍن من 
فإّن »المشترك« كان  تقريبًا، وبالتالي  الزمن 
بقوى  لكن  عربية،  شعبية  انتفاضاٍت  حدوث 
مختلفة وبظروف متباينة وبأساليب متناقضة 
أحيانًا. فما حدث من أسلوب تغيير سلمي في 
تونس ومصر لم يتكّرر في ليبيا أو سوريا، 
وال كانت أيضًا مواقف المؤسسات العسكرية 
متشابهة أو متجانسة في البلدان التي شهدت 
التدّخل  أّن  كما  الشعبية،  االنتفاضات  هذه 
اإلقليمي والدولي لم يكن حاصاًل في الحالتين 
التدّخل  هذا  كان  بينما  والمصرية،  التونسية 

سافرًا في معظم الحاالت العربية األخرى.

المعيار  غياب  يزال،  وما  واضحًا،  وكان 
االنتفاضات  هذه  لتقييم  الواحد  العربي 
الشعبية. فقد كان معيار البعض هو العامل 
السياسي المحّلي فقط، والذي يرتبط بالمسألة 
الديمقراطية ومحاربة الفساد واالستبداد، بينما 
مدى  هو  اآلخر  البعض  لدى  المعيار  كان 
البقاء  على  الشعبية  االنتفاضات  هذه  قدرة 
والمشاريع  األجنبي  التدّخل  من  متحّررة 
هذه  تأثير  وعلى  المنطقة،  لمستقبل  الدولية 
االنتفاضات سلبًا أو إيجابًا على نهج مقاومة 
مثاًل،  مصر  ففي  اإلسرائيلي.  االحتالل 
أن  على  العربية  الشعبية  اآلمال  انعقدت 
يكون ما حدث فيها من تغيير داخلي مقّدمة 
لعودة دور مصر العربي، ولتحّررها من قيود 
الذي  التبعية  ونهج  إسرائيل  مع  المعاهدات 
ديفيد«،  »كامب  معاهدات  توقيع  منذ  ساد 
إثر  تقييم  في  معاكسة  الحالة  كانت  بينما 
على  انعكاساته  ومن  سوريا،  في  حدث  ما 
خاّصّة  ولبنان،  فلسطين  في  المقاومة  نهج 
توّقعا  لم  واللبنانية  السورية  الجبهتين  أّن 
»اتفاقيات سالم« مع إسرائيل ولم توافقا على 

مسألة التطبيع العربي مع إسرائيل.   

حدث  مّما  العربية  المعايير  اختلفت  أيضًا، 
حّتى اآلن في المنطقة، تبعًا للمواقع العَقدية 

الفكرية والسياسية، كما هي أيضًا في المعايير 
الدينية والمذهبية واإلثنية عند من يعتبرونها 
أو  شأٍن  أّي  من  مواقفهم  لتحديد  مرجعيتهم 
أّي  في  التغيير  رفض  أو  دعم  حيث  أمر، 
المعايير ومن  ينطلق عندهم من هذه  مكان 

المصالح الفئوية.

الماضية  السنوات  في  المتغّيرات  هذه  لكن 
حدثت وتحدث في مناخ تزداد فيه الطروحات 
االنقسامية في المجتمعات العربية، وتزامنت 
هذه الطروحات مع ممارسات ُعنفية باسماء 
تتناقض  وهي  مختلفة،  ومذهبية  طائفية 
االنتفاضات  سّبب  الذي  الواقع  طبيعة  مع 
الشعبية؛ حيث كانت المشكلة بين حاكٍم ظالم 
مواطنين  وبين  جهة،  من  فاسدة  وحكوماٍت 
الطوائف  لكّل  ينتمون  ومحكومين مظلومين، 

والمذاهب والعقائد، من جهٍة أخرى.

ولعّل ما يحدث اآلن في عموم أرض العرب، 
وأنظمة  حكومات  خطايا  عن  ال  تعبيٌر  هو 
فقط، بل هو مرآٌة تعكس الفهم الشعبي العربي 
والوطنية،  العربية  وللهوّيتين  للدين  الخاطئ 
ولمدى خلط بعض المعارضات بين مواجهة 
الوطنية،  الكيانات  هدم  وبين  الحكومات 
في  والمفّكرين  المعارضين  بعض  ولسقوط 
وحل وُهوّة التفكير الطائفي والمذهبي، وبعدم 
الممانعة في االرتباط بقًوى ومشاريع أجنبية.

مطلع  في  للسودان  تقسيم  من  جرى  ما  إّن 
العام 2011 ال ينفصل عّما جرى في شمال 
العراق بعد احتالله في العام 2003، وال عن 
اليمن عن شماله، وال  محاولة فصل جنوب 
عن تصاعد العنف ضّد المسيحيين العرب، 
وال عن إثارة الغرائز االنقسامية بين المذاهب 
جّدية  يؤّكد  ذلك  كّل  إّن  بل  اإلسالمية. 
المشروع اإلسرائيلي/األجنبي الساعي لتفتيت 
دويالت  وإلقامة  عربيًا،  مقّسٌم  أصاًل  هو  ما 
دينية وإثنية »فيدرالية« ترث »النظام العربي 
)سايكس/ اتفاقيُة  ورثت  كما  المريض« 

القرن  مطلع  وبيكو/الفرنسي(  البريطاني 
الماضي »الدولة العثمانية التركية المريضة«.

جسد األمة العربية يحتاج اآلن بشّدة إلعادة 
الحيوية النابضة في قلبه المصري، في ظّل 

أوضاع عربية كانت تسير في العقود الخمسة 
هيمنة  ومن  أسوأ،  إلى  سيء  من  الماضية 
غير مباشرة ألطراف دولية وإقليمية إلى تدّخل 
مباشر في بلدان األّمة، بل باحتالل بعضها، 
كما حدث أميركيًا في العراق، وإسرائيليًا في 
األبواب  على  ذلك  وغير  وفلسطين،  لبنان 
اإلفريقية واآلسيوية لألّمة العربية التي بدأت 
أوطانها الكبرى بالتصّدع واحدًة ِتلَو األخرى.

أيضًا، فإّن البالد العربية هي أحوج ما تكون 
اآلن إلى جيٍل عربي جديد، يّتصف ويستند 
بين  والممارسة  الفكر  في  سليم  توازن  إلى 
شعارات الديمقراطية والتحّرر الوطني والهوّية 
العربية، جيل يرفض استخدام العنف المسّلح 
في  واالجتماعي  السياسي  التغيير  لتحقيق 
أوطانه العربية، جيل شبابي يجمع وال يفّرق 
داخل الوطن الواحد، وبين جميع أبناء األمَّة 

العربية...

شعارات  رفع  في  ليست  هي  فالمسألة 
الديمقراطية وإسقاط االستبداد فقط، بل هي في 
كيفّية الحفاظ على وحدة النسيج االجتماعي 
في كّل بلد، وبضمان أّن طريق الديمقراطية 
لن يمّر في تجزئة الكيانات، إن لم نقل في 

إخضاعها للسيطرة األجنبية أواًل!.

هنا مخاطر غياب دور الفكر السليم في عملية 
ومساوئ  الشباٍب،  جيل  قادها  التي  التغيير 
عدم الوضوح في ماهّية »األفكار« أو طبيعة 
الذي  الحراك  خلف  وقفت  التي  »القيادات« 
وطن  من  أكثر  في  العربي  الشباب  به  قام 
عربي. إذ ال يجوز أن يرضى هؤالء الشباب 
الذين ضّحوا بأنفسهم أن تكون تضحياتهم هي 
لخدمة أفكار ومشاريع وقيادات غير سليمة، 
ُتعيد تكرار ما حدث في السابق في المنطقة 
العربية من تغييراٍت كانت تحدث من خالل 
االنقالبات العسكرية أو الميليشيات المسّلحة 
ثّم تتحّول إلى أسوأ مّما كان قبلها من واقع!.

سياسي  واستبداٍد  فاسدة  حكوماٍت  وجود  إّن 
وبطالٍة واسعة وفقٍر اجتماعي وغياٍب ألدنى 
العامة  وللحرّيات  المتساوية  المواطنة  حقوق 
وانعدام فرص العمل أمام الجيل الجديد، كّلها 

عن  ُتعّبر  شعبية  النتفاضاٍت  عناوين  كانت 
عشرات الماليين من المظلومين والفقراء على 
امتداد األرض العربية. لكن ماذا بعد حصول 
برنامٍج  أّي  أساس  وعلى  انتفاضة،  أي 
للتغيير؟ وهل تغيير نظام الحكم سيؤّدي حتمًا 
إلى إصالح المجتمع؟ فالعالقة بين المسألتين 
هي طبعًا جدلية، لكن من المحّتم أّن إصالح 
إصالح  إلى  األفضل  السبيل  هو  المجتمع 

الدولة ونظام الحكم فيها.

العربية  السياسية  الحركات  تعطي  وحينما 
يعني  فذلك  الحكم،  أنظمة  لتغيير  األولوية 
بالنسبة لها بناء أطر حزبية فئوية ثّم صراعات 
المجتمع،  في  »اآلخر«  مع  يومية  سياسية 
السلطة  على  داخلية  الحقة  صراعات  ثّم 
المجتمع  إصالح  أولوية  بينما  والمناصب.. 
ووجوب  والدعاة،  للدعوة  سليمًا  بناًء  تعني 

في  »اآلخر«  مع  والتعامل  األسلوب  حسن 
الوطن، واستخدام التأثير اإليجابي في الناس 
البعيد  والفكري،  الثقافي  العمل  خالل  من 
والمصالح  الضيقة  واالنتماءات  الفئوية  عن 

الخاصة.
لقد كانت الفاتحة في العام 2011 انتفاضات 
تتّجه  الخاتمة  لكن  مقهورة،  شعوٍب  بإرادة 
اآلن  إنه  وتدويلها.  األوطان  تفتيت  نحو 
قاتل  فيه  العربي  حيث  إسرائيلي«،  »زمٌن 
أخاه العربي... وإسرائيل تتفرّج!!. هو »زمٌن 
« حينما يسقط عشرات األلوف من  إسرائيليٌّ
صراعاٍت  ضحّية  األبرياء  العرب  المواطنين 
طائفية  بأشكال  بعضها  داخلية،  عربية 
»الدويالت«،  مشروع  يخدم  مّما  ومذهبية 
هادئة  إسرائيل  مع  الحدودية  الجبهات  بينما 
ال  حينما  إسرائيلي«  »زمٌن  وهو  كّلها!... 
اإلسرائيلية  المشاريع  عن  الحديث  يجوز 
العربية،  األوطان  تقسيم  أجل  من  واألجنبية 
بحّجة أّن هذا الحديث يخدم أنظمًة حاكمة!.

وصراع  تنافس  ساحة  اآلن  المنطقة  وهاهي 
بينما  ودولية،  إقليمية  قوى  بين  مصالح 
أو  واحد  وطني  »مشروع«  أيُّ  تمامًا  يغيب 
»مشروع« عربي مشترك، وفي ظلِّ حضور 

»مشاريع« غير العرب!. 
مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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proentryservicesproentryservices

ATOMS
DOOR OPENER

$350 Only
Including instalaltion

CHAMBERLAIN
WIFI  DOOR
OPENER

$449 Only
Including instalaltion

كافة انواع ابواب الكراجات
 بيع - تركيب - تصليح

416-666-6745

Garage Door Services

Door Installation & Repair

Door Opener Installation

Spring Repair & Replacement

Cable Repair & Replacement

Door Track Repair & Replacement

Same Day Services

Same Day Serivce

416-666-6745

info@proentry.ca
www.proentry.ca

SPRING
REPLACEMENT
$170 Single Door

$300 Double Door

CABLE
REPLACEMENT
$110 Only
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كازاخستان تدخل 2022 بـ »ثورة« تحت الرماد

أمريكا تفشل في حشد مقاطعة ألولمبياد بكين

راي 

عن »الذاتي« و«الموضوعي« في انهيارات »اإلخوان«

منافس قوي لسيارات Camry يظهر في الصين

كتب: عريب الرنتاوي،
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

في  ترى  أن  اإلخوانية  الجماعات  ُتفّضل 
عّما  صيف  »سحابة  المتتالية  »انهياراتها« 
قريب تقّشع«، وأن »كبوتها« العابرة لإلقليم، 
عشر  أجل  من  للوراء  »خطوة  سوى  ليست 
لألمام«، وباستثناء اعترافات محدودة و«غير 
هنا  الجماعة  قارفتها  أخطاء  عن  مترابطة« 
أو  التراجع  ألسباب  تحليلها  فإن  وهناك، 
»عوامل  إلى  لردها  يميل  »االنهيار«،  قل 
الحمالت  رحم  في  كامنة  موضوعية«، 
»المكارثية« التي داهمتها في العشرية الفائتة، 
من دون الدخول في عمق »األسباب الذاتية« 
»انهياراتها«  ُقل  أو  مأزقها،  تشكل  عن 

الممتدة.
وعدة  باألردن  مرورًا  إلى مصر،  تونس  من 
اإلخوان  عباءة  تضيق  وأقطار،  ساحات 
»المختلفون«  وُيْؤِثُر  الداخلية،  بخالفاتهم 
مع نهج الجماعة وقيادتها، األخذ بواحٍد من 
خيارين: االنسحاب من المشهد واالنزواء داخل 
الجماعة أو خارجها، أو االنشقاق الصاخب، 
ونشوء  متبادلة  اتهامات  بحرب  المصحوب 
كيانات جديدة موازية ومنافسة... انسداد أفق 
الحوار واإلصالح من الداخل، ترك الجماعة 
»الجراحة«  أو  المتدرج  »النزف«  لسيناريو 

و«الوالدات القيصرية«.
بأن  وأنصارها،  الجماعة  مع  نختلف  لسنا 
يتركوا  لم  وخارجيين،  محليين  من  خصومها 
منهم  مسعى  في  إليها  ولجأوا  إال  وسيلة 
الحتوائها أو اجتثاثها، ولسنا نقلل من األثر 
الفاعل الذي لعبه محور إقليمي قوي وممتد، 
ناهض الربيع العربي بثوراته وانتفاضاته، في 
وشّن  شتى،  ساحات  في  الجماعة  إضعاف 
ضدها، ما يشبه »حروب التطويق واإلبادة«، 
ونعترف كما يعترفون، بأن هذه »المكارثية«، 
تنته  لم  حال،  أية  على  اآلن  إلى  المستمرة 
بال أثر، وأنها كانت من بين عوامل أخرى، 
الجماعة  تفاقم مأزق  أسباب  سببًا رئيسًا من 

وانهياراتها الالحقة.
عن  الجماعة  قيادة  إحجام  نرى  ونحن  لكن 
لتجربتها  والجدية،  الجادة  »المراجعة« 
التاريخية، وتحديدًا في عشرية الربيع العربي، 
وبعد أن مألت األرض والفضاء، وإصرارها 
على تشويه سالح »النقد الذاتي« ومسخه إلى 
وهناك،  هنا  عابرة  مالحظات  تسجيل  مجرد 
»األسباب  بأولوية  القائلين  من  أنفسنا  نجد 
في  الموضوعية«  »العوامل  على  الذاتية« 

تشكيل مأزق الجماعة وتفاقمه.
مفتتح  في  للجماعة  سنحت  التي  فالفرصة 
تتوفر  لم  الحالي،  القرن  من  الثانية  العشرية 

في  والفكرية  السياسية  الحركات  من  لغيرها 
الدومينو« أسقط في  العالم العربي... »مبدأ 
زمن قياسي، جملة من األنظمة والحكومات 
رأسها...  على  »اإلخوان«  ليتوج  العربية، 
الجماعة نالت تأييد قطاعات من الجماهير، 
من خارج جمهورها وحاضنتها التاريخية، على 
والمرشح  تنظيمًا،  األكثر  الجهة  أنها  اعتبار 
األوفر حظًا للحلول محل »الفلول« و«الدولة 
العميقة«، ولقد ُترجم ذلك في صناديق االقتراع 
والجماعة  بلد…  من  أكثر  وفي  مرة،  غير 
حظيت برعاية عربية )قطر( وإقليمية )تركيا(، 
كانت كافية لتعطيل مفاعيل المعسكر المناوئ 
لها، أو إضعافه على أقل تقدير... وألول مرة 
في تاريخها، حظيت الجماعة بضوء أخضر 
غربي لتجريب حظوظها في الحكم، حتى ال 

نقول بـ«إجازة« لفعل ذلك.
مختلف  تاريخيًا،  أتقنت  التي  الجماعة  لكن 
فنون المعارضة، وأهمها »ورقة المظلومية«، 
وتوظيف رسالة السماء للتمّكن في األرض، 
كما لم يفعل غيرها، وجدت نفسها تلج عتبات 
مرحلة جديدة، من دون أن تتوفر على أدواتها 
الحكم واإلدارة وممارسة  وخبراتها، فحسابات 
هو  لما  بحاجة  الدولية،  والعالقات  السياسة 
أبعد وأعمق من الخطاب التبسيطي المعتمد 
بالضرورة(  عقول  )وليس  قلوب  لكسب 

المواطنين البسطاء.
خطاب  تطوير  عن  عجزها  إلى  وباإلضافة 
ويجيب  تجربتها،  في  الجديدة  بالمرحلة  يليق 
ستكتشف  والمواطنين،  األوطان  أسئلة  على 
الجماعة، أن لديها نقصًا مروعًا في الخبرات 
العام،  الشأن  تدبير  على  القادرة  والكفاءات 
وإدارة ملفات األمن والسياسة في منطقة شديدة 
نفوذًا  الجماعة  تسجل  لم  تاريخيًا،  التعقيد… 

الفتًا بين هذه الفئات والشرائح االجتماعية.

من  مجردة  نفسها،  الجماعة  وجدت  كذلك 
النخب  فمعظم  والمثقفين،  الثقافة  أسلحة 
مجتمعاتنا،  في  واإلعالمية  والفنية  الثقافية 
بالصدام  وغالبًا  رحمها،  خارج  من  نشأت 
من  مواقفها  مّيز  الذي  التحجر  جراء  معها، 
والفنانين،  الفنون  ومن  والمثقفين،  الثقافة 
في  الفئات  هذه  أثر  من  يقلل  من  ويخطئ 

تشكيل الرأي العام وصياغة توجهاته.
كان باإلمكان تعويض هذا النقص باالنفتاح 
المجتمعات  وشرائح  مكونات  مختلف  على 
االئتالفات والشراكات  أوسع  العربية، وإنشاء 
على  السياسي  االنتقال  مرحلة  لتدبير 
نظرية  مفاعيل  أن  يبدو  لكن  تقدير،  أقل 
قدرة  من  أقوى  كانت  الراسخة،  »التمكين« 
والثقة  اآلخر  على  االنفتاح  على  الجماعة 
أن  يبدو  واالئتالفات...  الشراكات  وبناء  به 
»أولوية الجماعة على الدولة«، كانت حاكمة 
لسلوك الجماعة ومتحكمة بصياغة توجهاتها 
يوم  كل  أن  النتيجة،  فكانت  وسياساتها، 
مضى على وجودها في »السلطة«، أدى إلى 
انفضاض المزيد من مؤيديها وأنصارها عنها، 
انتظروها،  لطالما  فرصًا  لخصومها،  ووفر 

لالنقضاض عليها.
من بين ما يمكن اعتباره سببًا »ذاتيًا« إلخفاق 
الجماعة )وربما عودتها الحقًا(، تلك المفارقة 
الكامنة في نجاحها بإنتاج وفرة من القيادات 
المحلية، وغالبًا على هوامش المساجد ولجان 
الزكاة والخدمة االجتماعية والتربوية واإلغاثة، 
على  قيادات  إنتاج  البّين عن  مقابل عجزها 
المستوى الوطني أو القومي... لدى الجماعة 
في مختلف البلدان، جيوشًا من رجال الدين 
والشيوخ وأئمة المساجد والدعويين والناشطين 
معارضتها  إدارة  من  مكنتها  االجتماعيين، 
الظروف  مختلف  في  والحكومات،  لألنظمة 

وأشدها قسوة، بيد أنها قلما نجحت في إنتاج 
ومالية  واقتصادية  وإدارية  سياسية  قيادات 
وقامات فنية وثقافية وإعالمية على المستوى 
الدولة  شؤون  تدبير  من  تمكنها  الوطني، 
السلطة  موقع  في  نفسها  تجد  حين  والحكم، 

أو الشريك فيها.
هل انتهى عصر اإلخوان؟

ستنتهي  التي  بالمصائر  الجزم  يصعب 
 – السياسية  الحركات  أقدم  من  واحدة  إليها 
اليوم  تقف  العربي،  العالم  في  اإليديولوجية 
وفي ظني  الثانية«،  »مئويتها  مشارف  على 
أن االحتفاالت المبكرة بطي صفحة اإلخوان، 
العنيدة،  الوقائع  تسندها  وال  ألوانها،  سابقة 

وأهمها اثنتان:
هذه  تاريخ  في  متجذرة  الجماعة  أن  األولى؛ 
المنطقة وجغرافيتها واجتماعها البشري، وهي 
اجتثاثها،  تتوفر على »بنية تحتية« يصعب 
وتجارب المئة عام الفائتة، برهنت أن إلحاق 
اقتالع  لكن  ممكن،  أمر  باإلخوان  الهزيمة 
جذورها، وتجفيف التربة التي تحمل بذورها، 

أمر متعذر.
أن  األولى،  من  األهم  هي  وربما  والثانية؛ 
على  اآلن  إلى  العربية، عجزت  المجتمعات 
إنتاج  عن  آخر،  إشعار  حتى  وربما  األقل، 
»اإلسالم  عن  أو  الجماعة،  عن  بدائل 
السياسي« بعامة، فالتيارات المدنية والعلمانية، 
بانقساماتها  وبددت  مروعًا،  ضعفًا  أظهرت 
وتعدد مرجعياتها و«اغترابها« أحيانًا، فرصًا 
ثمينة لشق »طريق ثالث« ينهي َتحّكم ثنائية 
»العسكر واإلخوان«، أو »اإلسالم السياسي 
الشبابية  الحراكات  حتى  العميقة«،  والدولة 
ساحات  على  استثنائية  ظاهرة  شكلت  التي 
بمثابة  وكانت  والوطني،  السياسي  العمل 
الديمقراطي،  المدني –  للتيار  الفقري  العمود 
تعجز بدورها عن توفير شرطي »االستدامة« 
لقيادة مراحل  التأهل  و«التنظيم«، واستتباعًا 

ما بعد الثورات واالنتفاضات.
وكلما امتد أمد عجز التيارات المدنية وفشلها، 
و«الموسمية«  »العفوية«  ظلت  وطالما 
فإن  الشبابية،  للحراكات  مالزمة  سمات 
السياسي«  »اإلسالم  عودة  أمام  الفرصة 
ستظل  بخاصة،  اإلخوانية  الجماعة  ويقظة 
لهما  ُقّيض  إن  سيما  ومرجحة،  بل  قائمة، 
ما يمكنهما من المراجعة والنقد الذاتي، وأخذ 
السابقة، فمستقبل  المرحلة  العبرة من دروس 
يزدهر  أن  يمكن  المنطقة وشعوبها، ال  دول 
عسكرية  واالستبداد،  الفساد  أنظمة  ظل  في 
اإلسالم  فرص  وستتعاظم  ساللية،  أم  كانت 
استمرار  مع  بخاصة(،  )اإلخواني  السياسي 
غياب »بديل ثالث«، يوفر لشعوب المنطقة 

ومجتمعاتها، فرصة الخالص وخشبته.

تواصلت االحتجاجات العنيفة في كازاخستان 
المسال،  الغاز  أسعار  رفع  شرارتها  كان 
المحتجين  مع  األمن  قوات  اشتبكت  حيث 
كبرى  ألماتي  بمدينة  الرئيسية  الساحة  في 
أنه  الشرطة  أعلنت  حين  في  البالد،  مدن 
ممن  المهاجمين”  على عشرات  “القضاء  تم 
الماضية. الليلة  المتطرفة  بالقوى   وصفتهم 

ومع التطورات المتسارعة التي شملت إعالن 
الجوية  الرحالت  وتوقف  الطوارئ  حالة 
منظمة  أعلنت  وإليها،  كازاخستان  من  كليا 
ترعاها  التي  الجماعي”  األمن  “معاهدة 
أرسلت  موسكو  أن  الخميس  يوم  روسيا 
تلبية  السالم”  حفظ  “قوات  من  كتيبة  أول 
قاسم جومارت توكاييف. الرئيس   لطلب من 

وقال هذا التحالف العسكري -في بيان نشرته 
الخارجية  باسم  المتحدثة  تلغرام  تطبيق  عبر 
قوة  إرسال  “تم  زاخاروفا-  ماريا  الروسية 
معاهدة  منظمة  من  السالم  لحفظ  جماعية 
األمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة، 
من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه”. 

ورغم أن شرارة االحتجاجات بدأت في منطقة 
مانغيستاو، الواقعة غرب البالد، فإنها انتقلت 
بسرعة إلى مناطق أخرى من الجمهورية، بما 
فيها العاصمة الحالية نور سلطان، والسابقة 

ألماتي.
الغاز  سعر  بخفض  المحتجون  ويطالب 
الذي ارتفع فجأة بنسبة 100% أول  المسال 
تنغي   120 إلى  الحالي  الثاني  يناير/كانون 
)0.27 دوالر( مطالبين بأن يظل عند مستوى 
60 تنغي )0.13 دوالر( ويحمل المتظاهرون 
المسؤولية ليس فقط للسلطات المحلية ولكن 
أيضا للحكومة المركزية.. ولم تخفف خطوات 
الحكومة  واقالة  االسعار  رفع  بالغاء  الرئيس 
و ابعاد نزارباييف الرئيس السابق عن رئاسة 

مجلس االمن من تخفيف حدة االحتقان. 
نتهاز فرصة

الخارجية  المعارضة  حاولت  الفور،  وعلى 
حركة  زعيم  ودعا  الوضع،  استغالل 
المحظورة  لكازاخستان«  الديمقراطي  »الخيار 
فرنسا   في  المقيم  المصرفي  بالجمهورية، 
مختار أبليازوف، مؤيديه للخروج إلى الشوارع 
واحتالل المؤسسات االدارية والحكومية وقال 
بان هناك لجنة تنسيق مقرها في كييف وفعال 
اقتحم مئات المحتجين  مطار مدينة الما اتا 
اخرى  ومطارات  الكازاخستانية  المدن  كبرى 
المقار  عددمن  واحراق  اقتحام  الى  اضافة 
والمستشفيات   والبنوك  واالهلية  الحكومية 
اشتباكات  النار في غابها. وخوض  واشعال 
مسلحة مع قوى االمن  ادت الى مقتل المئات 

من الطرفين.
ضد  القوة  الستخدام  الشرطة  لجأت  كما 
المتظاهرين، بحسب ما تظهره مقاطع فيديو 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  انتشرت 
كما شنت قوات األمن حمالت اعتقاالت في 
سلطان  )نور  والتجارية  الرسمية  العاصمتين 

وألماتي(.
األعمال  رجال  طائرات  بدأت  األثناء،  في 
وذلك  أوروبا،  باتجاه  بكثافة  التحليق  في 
وفقا لموقع »كازتاغ تليغرام« الكازاخي، كما 
رادار«  »فالي  موقع  من  بيانات  أظهرت 
من  متجهة  حكومية  أعمال  رجال  طائرات 

ألماتي نحو روسيا.
غضب  المتصاص  محاولة  يبدو  وفيما 
لمناطق  االحتجاجات  تمدد  وعدم  الشارع 
جديدة، قدمت الحكومة استقالتها للرئيس قاسم 
المقابل  في  كلف  الذي  توكاييف  جومرات 
علي خان إسماعيلوف، نائب رئيس الوزراء، 
تشكيل حكومة  يتم  ريثما  األعمال  بتصريف 

جديدة.
توكاييف،  إعالن  كان  األبرز  الحدث  لكن 
لمجلس  ترؤسه  لألمة،  عاجل  خطاب  في 
أمن الجمهورية والذي شغله قبل ذلك الرئيس 
عن  فضال  نزارباييف،  سلطان  نور  السابق 

إعالن حالة الطوارئ في عدد من المدن.
»مؤامرة« رفع األسعار

ضد  تحقيق  فتح  كذلك  الحكومة  وأعلنت 
بـ  وصفتها  بما  الوقود،  محطات  أصحاب 

»مؤامرة رفع األسعار«.
في ذات الوقت، تقول الحكومة إنه تم اتخاذ 
قرار بالفعل لخفض تكلفة الغاز من 120 إلى 
المسؤولون  أعلن  كما  للتر.  تنغي   90-85
بـ  المتعلقة  لألحداث  لتقييم  إجراءات  عن 

»انتهاك النظام العام«.
االحتجاجات  أن  الخبراء  من  كثير  ويعتبر 
عميقة،  واقتصادية  اجتماعية  مشاكل  نتيجة 
الوقود  أسعار  ارتفاع  على  االحتجاج  وأن 
ليس سوى ذريعة للتعبير عن عدم الرضا عن 
المتدهور.  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع 
تحدث  لم  مدن  في  االحتجاجات  جرت  فقد 

فيها زيادة بأسعار الغاز.
جذور األزمة.. سؤال وجواب

نعرض تاليا عددا من األسئلة واالجابات التي 
تفصل في جذور األزمة في البالد:

– هل خرج نزارباييف من السلطة حقا عقب 
احتجاجات 2019؟

ببناء  وعد  نزارباييف  السابق  الرئيس  كان 
نموذج شبيه بكوريا الجنوبية. لكن معارضين 
البناء التي تحدث عنها  يتندرون بأن عملية 
لكوريا  العريضة  الخطوط  فيها  تظهر  بدأت 

الشمالية.
مارس/آذار  في  منصبه  من  استقالته  ورغم 
2019، والتي تعتبر شكلية، لم تحدث عملية 

»إعادة ضبط« سياسية في البالد.
الجديد  الرئيس  عائلة  اسم  أن  المفارقة  ومن 
الكازاخية  الكلمة  مع  يتوافق  )توكاييف( 

»توكال« التي تعني »الزوجة الصغرى«.
فقدانا  المعارضة  تعتبره  ما  إلى  إشارة  وفي 
للصالحيات الحقيقية، وأن كل شيء ما زال 
بـ  الحالي  الرئيس  يوصف  نزارباييف،  بيد 
»العشيقة المحرومة«. ففي عهده، تم الحفاظ 
الجد«  مع  الحال  هو  »كما  شيء  كل  على 
يفسر  ما  وهو  معارضين-  تعبير  -حسب 
مطالب المتظاهرين حاليا بعدم إقالة الرئيس 
بقدر ما يطالبون بإخراج نزارباييف نفسه من 

النظام السياسي.
– ما »القشة التي قصمت ظهر البعير«؟

النفط  أرباح  تضخ  رسمية،  تقارير  حسب 
مع  حتى  ولكن  الخزينة،  على  هائلة  عوائد 
تقارير  -حسب  النطاق  واسع  فساد  وجود 
ما  هناك  كان  فقد  مستقلة-  ودولية  محلية 
يبدو  لكن  للسكان،  المساعدات  لتقديم  يكفي 
أن السلطات لم تعر األمر أهمية كافية، كما 

تدل على ذلك االحتجاجات األخيرة.
فالزيادة بأسعار وقود الغاز يرى فيها مراقبون 
أنها مجرد »محرك«. أما بشكل عام، فتشهد 

األسعار ارتفاعات طالت كل شيء تقريبا.
مرتين  والديزل  البنزين  أسعار  ارتفعت  فقد 
أسعار  زيادة  مناقشة  حاليا  تتم  كما  تقريبا، 
الكهرباء. أما المواد الغذائية، بما فيها السلع 

األساسية، فأسعارها آخذة في االزدياد.

هل تشكل االحتجاجات الحالية تهديدًا حقيقيًا 
للسلطات؟

حتى اللحظة، شملت االحتجاجات 8 مناطق 
إلى  وصولها  يشكل  وقد   ،17 أصل  من 
غير  تقليديا  تعتبر  والتي  الجنوبية،  المناطق 
تكون  وقد  للحكومة،  حقيقيا  تهديدًا  مسيسة، 

لها عواقب وخيمة حسب مواقع معارضة.
إضافة إلى ذلك، ال يستبعد محللون سياسيون 
االحتجاجات،  اندالع  وراء  تقف  قوى  وجود 
نظرا لسرعة انتقالها للمناطق والمدن األخرى، 
وأعمال  لها،  المباشرة  اإلعالمية  والتغطية 
»المنظمة«  بـ  السلطات  التي تصفها  العنف 
ومقر  الحاكم  الحزب  مقر  حرق  فيها  بما 
االدعاء العام، فضال عن تمكن المتظاهرين 
النارية  األسلحة  نزع  من  كثيرة  حاالت  في 

والدروع والهراوات من رجال الشرطة.
– ما موقع االحتجاجات من الصراع الروسي 

الغربي ونظرية السيناريو األوكراني؟
في  قيمة  األكثر  الجائزة  كازاخستان  تعد 
والغرب،  روسيا  بين  الجيوسياسي  الصراع 

وخاصة بالنسبة للواليات المتحدة.
وفي حال تمت السيطرة على البالد من قبل 
قوى ليبرالية ذات توجه غربي، فمن شأن ذلك 
أن يسمح بإبقاء آسيا الوسطى بأكملها تحت 
مشاكل  إيجاد  عن  فضال  الغربية،  السيطرة 

كبيرة لروسيا والصين.
الحالية بمجموعها  النخبة  فإن  لذلك،  إضافة 
سيما  وال  الغربية  بالجامعات  درست  تقريبا 
مراقبون  يرى  لذلك،  البريطانية،  الجامعات 
»وكالء  من  كثير  بوجود  الكازاخي  للشأن 
النفوذ والتأثير« ممن يسعون لتعزيز التكامل 
على  األوروبي،  االتحاد  مع  األوجه  متعدد 

حساب العالقات مع موسكو.
وتجدر اإلشارة بهذا السياق إلى توسع ظاهرة 
كازاخستان  في  بدأت  التي  فوبيا«  »الروس 
عمليا بعد انهيار االتحاد السوفياتي مباشرة.

الملونة  الثورة  لمقدمات  مشابهة  حالة  وفي 
بأوكرانيا، تسمح عملية رصد لوسائل التواصل 
على  بالعثور  السابقة  السوفياتية  بالجمهورية 
باللغتين  الفيديو  مقاطع  من  كبيرة  أعداد 

الروسية والكازاخية المناهضة لروسيا.
ومع ذلك، يمكن االعتقاد بأن كازاخستان، في 
حال تكرار السيناريو األوكراني فيها، ستكون 

مضطرة للمناورة.
تركيا  مع  مميزة  بعالقات  تتمتع  جهة  فمن 
الخصم القوي لروسيا في آسيا الوسطى، كما 
أن رؤوس أموالها موجودة بالبنوك األوروبية. 
ومن جهة ثانية، تبقى كازاخستان العتبارات 
في  موضوعية  وتاريخية  واقتصادية  سياسية 
االقتصادي  واالتحاد  لروسيا  الحاجة  أمس 

األوراسي.

حت عنوان »أعلنوا نصف مقاطعة ألولمبياد 
في  ستروكان،  سيرغي  كتب  بكين«، 
جزئيا  واشنطن  تراجع  حول  »كوميرسانت«، 

عن المقاطعة الدبلوماسية ألولمبياد بكين.
من  مجموعة  تستعد  المقال:  في  وجاء 
دورة  لحضور  للسفر  األمريكيين  المسؤولين 
في  ستقام  التي  الشتوية  األولمبية  األلعاب 
فقد  فبراير.  إلى 20  الفترة من 4  في  بكين 
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، 
تشاو ليجيان، أن السلطات األمريكية تقدمت 
 18 لـ  تأشيرات  على  للحصول  بطلبات 

شخصا. 

على  بكين  ألعاب  حول  واشنطن  نشاط  بدأ 
أعلنت  قد  كانت  أن  بعد  الجديد  العام  عتبة 
أوائل  في  لألولمبياد  الدبلوماسية  مقاطعتها 

ديسمبر.
توضيحات  بوست  نيويورك  وقدمت صحيفة 
األلعاب  دورة  في  األمريكي  الوجود  بشأن 
األولمبية الشتوية، نقاًل عن مصادر رسمية في 
واشنطن. وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين 
بكين لحل مشاكل  إلى  يتوجهون  األمريكيين 
عملية لضمان وصول الرياضيين األمريكيين 
إلى هناك. ولكنهم، لن يحضروا حفل افتتاح 
في  المدرجة  األنشطة  من  وغيره  األلعاب 

البرنامج.
أن  على  األدلة  من  مزيد  هناك  ذلك،  ومع 
اإلدارة األمريكية قد فشلت في تنظيم مقاطعة 
موقف  وحدة  هناك  فليس  لألولمبياد.  كاملة 
ومن  واشنطن.  حلفاء  صفوف  في  كاملة 
األمثلة على ذلك موقف اليابان المراوغ، في 
وبكين  واشنطن  بين  التوازن  لتحقيق  محاولة 
بالنفس عن موقف حلفائها الغربيين.  والنأي 
فبالتوازي مع االمتناع عن إرسال وفد حكومي 
الضوء  الياباني  الجانب  أعطى  بكين،  إلى 
للسفر  الرياضيين  البالد  لمسؤولي  األخضر 
األوروبيين  الحلفاء  أن  كما  الصين.  إلى 

مسألة  المتحدة غير موحدين حيال  للواليات 
في  الشتوية  األولمبية  األلعاب  مقاطعة 
التشيكية،  األنباء  وكالة  ذكرت  فقد  الصين. 
الصين،  لدى  البالد  سفير  أن  االثنين، 
الرئيس  عن  نيابة  أبدى  تومشيك،  فالديمير 
دعم  عن  للتعبير  استعداده  زيمان،  ميلوس 

أولمبياد بكين.
الرئيس  أن  أيضا  هنا  بالذكر  الجدير  ومن 
الروسي فالديمير بوتين أكد خالل القمة التي 
مع  ديسمبر  من  عشر  الخامس  في  عقدت 
جين  شي  الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس 
بينغ، خطته لحضور دورة 2022 األولمبية.

سيارتها  عن  الصينية   BYD شركة  كشفت 
ستكون  أنها  الكثيرون  يعتقد  التي  الجديدة 
منافسا أساسيا لسيارات Camry الشهيرة من 
 BYD Destroyer سيارة  تويوتا.وحصلت 
05 على هيكل انسيابي تميز بشكل أساسي 
التي  األمامية  واجهته  تصميم  حيث  من 
أنيقة  بصورة  بالزجاج  المعدن  فيها  يتداخل 

وجذابة.
و78  أمتار   4 بطول  السيارة  هيكل  وجاء 
العجالت  محوري  بين  والمسافة  سنتيمترا، 
الخلفية  الواجهة  زودت  كما  سم،   271 فيه 
إطار  في  تمتد  متطورة   LED بأضواء  فيه 
السيارة  الواجهة. وحصلت هذه  على عرض 

على مقاعد مريحة تتسع لخمسة ركاب مجهزة 
بانظمة تدفئة، أما واجهة القيادة فيها فزودت 
 15.8 بمقاس  جدا  متطورة  لمسية  بشاشة 
أفضل  في  الموجودة  تلك  تضاهي  بوصة، 
أمام  كما وضعت  الحديثة،  السيدان  سيارات 
السائق أيضا شاشة أخرى بمقاس 8.8 بوصة 
 BYD تعمل كلوحة عدادات رقمية. ودعمت
وحساسات  بكاميرات  أيضا  المركبة  هذه 
بحساسات  أمامية وخلفية، وزودتها  مسافات 
ممتازة  تعليق  ومنظومات  والمطر،  للضوء 
على  الحركة  في  مميزة  انسيابية  تمنحها 
بمحركات  السيارة  هذه  وستطرح  الطرقات. 
197 حصانا.كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة بعزم بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 110 أحصنة، 
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رحيل سنديانة األقصى سارة النبالي صاحبة صرخة »انقلعوا« الشهيرة.. 

أسباب علمية تشرح لماذا يحب الرجال والنساء بشكل مختلف

لماذا ترتبط أسواق النفط بالدوالر األمريكي وليس بعملة أخرى؟ هكذا بدأت القصة

دور السياسة في االرتفاع الكبير
 في تكلفة البنى التحتية للنقل العام في كندا

العوامل  أحد  أّن  الخبراء  من  العديد  يرى 
الرئيسية التي تفسر النمو الكبير في تكاليف 
سيما  ال  العام،  للنقل  التحتية  البنية  مشاريع 

السكك الحديدية الخفيفة، هو... السياسة!
بالطبع يمكننا ذكر أسباب أخرى، باإلضافة 
أو  األنفاق  عمق  مثل  معينة  عناصر  إلى 
العاملة،  اليد  تكاليف  أو  المحطات  مساحة 

كما يفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية.
لكّن السياسة متواجدة ’’في قلب كّل ذلك‘‘، 
يلّخص ستيفن ويكنز، الباحث في شؤون النقل 

الحضري في تورنتو، كبرى المدن الكندية.
شؤون  في  باحث  وهو  ليفي،  ألون  وحسب 
األلمانية  العاصمة  في  مقيم  الحضري  النقل 
برلين، فإّن متوسط   التكلفة في جميع أنحاء 
 300 من  أقل  كان  مترو  خط  لبناء  العالم 

مليون دوالر للكيلومتر الواحد عام 2019.
قد خرجت  التكاليف  ّن  أ يبدو  كندا  لكن في 

عن مسارها.
فوفقًا لحسابات ليفي، من المتوقع أن يكلف 
في   )Ontario Line( أونتاريو  مترو  خط 

تورونتو 735 مليون دوالر لكل كيلومتر.

وماذا عن خطة تمديد الخط األزرق في مترو 
مليون   775 حوالي  هو  الجواب  مونتريال؟ 

دوالر للكيلومتر الواحد.
أّما خط برودواي )Broadway Line( في 
في   )SkyTrain( ترين‘‘  ’’سكاي  شبكة 
مليون  بـ500  المقّدرة  تكلفته  فتبدو  فانكوفر 

دوالر للكيلومتر الواحد معقولة.

وما دور السياسة في كّل ذلك؟ الجواب هو أّنه 
السياسي على كافة مستويات  للتدخل  يمكن 
الحكومة، ومن قبل جميع األطراف، أن يلعب 

دورًا في ارتفاع تكاليف المشاريع.
على سبيل المثال، غالبًا ما يكون بناء نفق 
األكثر  أيضًا  لكنه  تكلفة،  األقل  الخيار  هو 
إزعاجًا للحّي. وبالتالي غالبًا ما يفضل أعضاء 
المجالس البلدية بنًى تحتية ُأخرى لتجنب إثارة 
غضب ناخبيهم، حتى وإن انطوى ذلك على 

مخاطر زيادة التكاليف.
منذ أكثر من عقد من الزمن بقليل، اختارت 
قامت  عندما  تكلفة  أقل  نهج  اّتباع  فانكوفر 
البالغ   )Canada Line( كندا  خط  ببناء 
خندق  حفر  طريق  عن  كيلومترًا   19 طوله 
العلوي.  الجزء  وتغطية  الشارع  مستوى  على 
في  كبير  توفير  عن  الطريقة  هذه  أسفرت 
عمليات  إلى  أيضًا  أدت  لكنها  التكاليف، 
بدعاوى  حتى  وتسببت  جداًل  وأثارت  تعطيل 

قضائية.
مزعجة  يبدو  ما  على  الذكريات  تزال  ال 
أّن  أوضحوا  المدينة  قادة  أّن  لدرجة  للغاية 
بالكامل، حتى مع  برودواي سيتم حفره  خط 
 500 حوالي  تبلغ  التي  المشروع  تقديرات 
مليون دوالر للكيلومتر الواحد، أو حوالي 4.5 

أضعاف تكلفة خط كندا
ويكنز،  لستيفن  تقرير  مقتطف من  نقال عن 

الباحث في شؤون النقل الحضري في تورنتو
ُيشار إلى أّن شبكة ’’سكاي ترين‘‘ في كبرى 
جوية  هي  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  مدن 

بشكل رئيسي.
تقّيد  أن  أيضًا  السياسية  للوعود  ويمكن 
الحكومات بالتزامات ال تقّدم القيمة األفضل. 
تمويل  معهد  أجراها  دراسة  أوضحت  فقد 
لجامعة  التابع   )IMFG( والحوكمة  البلديات 
تورونتو عام 2019 أّن االعتبارات السياسية 
أفضل  على  األسبقية  لها  تكون  ما  غالبًا 
المشاريع المبنية على األدلة والحقائق عندما 

يتعلق األمر باتخاذ القرار.
إننا  القول  على  يجرؤ  مبتدئ  مهندس  أّي 
أو  المشروع،  هذا  مثل  إلى  بحاجة  لسنا 
المحطة  مساحة  تخفيض  طلب  على  يجرؤ 
أو على توصية سياسي منتَخب بخرق وعد 
فاتورة  إلى  دوالر  مليون   500 يضيف  ألنه 

المشروع؟
نقال عن ألون ليفي، باحث في شؤون النقل 
وكالة  مع  حديث  في  برلين،  في  الحضري 

الصحافة الكندية
وهذه ليست مجّرد ظاهرة كندية.

معهد  في  آخرون  وباحثون  ليفي  وجد  فقد 
مارون لإلدارة الحضرية في جامعة نيويورك 
والمملكة  كندا  في  التحتية  البنى  تكاليف  أّن 
المتحدة وأستراليا والواليات المتحدة هي أعلى 
مثل  ُأخرى  متقّدمة  دول  في  مستوياتها  من 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

مشارك  باحث  وهو  تشيتي،  ماركو  ويرى 
في هذا المجال مقيم في مونتريال، أّن أحد 
زيادة  إلى  تؤدي  قد  التي  المحلية  العوامل 
التكاليف هو نظامنا السياسي الفدرالي الذي 
يوفر سلطة كبيرة لألحزاب التي تحاول الفوز 

بأصوات الجمهور.
ويضيف أّن البرلمانات في دول ُأخرى تتمتع 
مقترحات  لتخفيف  الصالحيات  من  بمزيد 
من  المزيد  على  والحصول  الحاكم  الحزب 

الفوائد مقابل المال المنَفق.
كما يعتقد تشيتي أّن المدن والمقاطعات الكندية 
غالبًا ما تفتقر إلى الخبرة الفنية لإلشراف على 
المشاريع. ويستشهد بمثال إيطاليا حيث من 
الشائع للموظفين الخبراء في القطاع العام أن 
عرضها  قبل  مفصلة  مشاريع  بإعداد  يقوموا 

على المسؤولين المنتَخبين.
تكاليف  تخفيض  أجل  من  أنه  إلى  ويشير 
السلطات  على  يجب  العام  النقل  مشاريع 

االعتراف بوجود مشكلة.
’’السياسيون الكنديون في غالبيتهم ال يعتقدون 
بوجود مشكلة كبيرة في البالد، مشكلة كبيرة 
مضيفًا  تشيتي،  يؤكد  بالتكاليف‘‘،  تتعلق 
’’آمل أنه في غضون بضع سنوات سيكون 
هناك الكثير من النقاش في كندا حول واقع 
أّن لدينا تكاليف متضخمة وأنها في الحقيقة 

خارجة فعاًل عن السيطرة‘‘.
)من موقع راديو كندا نقاًل عن وكالة الصحافة 

الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني(

الرجال  أن  طويلة  فترة  منذ  المعروف  من 
كثير  في  مختلف  بشكل  يتصرفون  والنساء 
بأدمغتنا. جزئيا  هذا  ويرتبط  المواقف،   من 

داخل  النظر  خالل  من  العلماء  وتمكن 
العثور  من  البشري،  وغير  البشري،  الدماغ 
على إجابات لبعض أقدم األسئلة حول سبب 
والنساء. الرجال  بين  الحب  أنماط   اختالف 

وغالبا ما يلقي الشريك باللوم على عدم الحب 
بنسيان  يتعلق األمر  ينبغي، عندما  بقدر ما 
الزواج  لذكرى  العالقة  في  اآلخر  الطرف 
تفسيرا  يقدم  العلم  لكن  المثال،  سبيل  على 
يحبون  والنساء  الرجال  أن  يوضح  علميا 
ذلك  ويعود  مختلف  بشكل  البعض  بعضهم 
أدمغتنا. بها  تعمل  التي  الطريقة  إلى   جزئيا 

وقامت طبيبة بتحليل عدد كبير من الدراسات، 
لمعرفة سبب اختالف أنماط الحب بين الرجال 
بالعالقات. األمر  يتعلق  عندما   والنساء 

بجامعة  األنثروبولوجيا  عالمة  وكشفت 
للدماغ  أن  ماشين،  آّنا  أكسفورد، 
في  دور  الوالدين،  مع  والتفاعل  والمجتمع 
الجنسين. بين  االختالفات  هذه   تكريس 

التي  الدراسات  إحدى  في  ماشين،  ونظرت 
استخدمت ماسح الرنين المغناطيسي الوظيفي، 
الذي يرسم خرائط لنشاط الدماغ، وأوضحت 
في كتابها الجديد بعنوان »لماذا نحب«، أنه 
المراكز  تصبح  الجنس،  عن  النظر  بغض 
يتم  أكثر نشاطا عندما  الدماغ  العاطفية في 
عرض القصص الرومانسية. لكنها أكدت أنه 
ال تزال هناك اختالفات تظهر بين الجنسين، 
في  المنخرطة  الدماغ  مناطق  »تكون  قائلة: 
التفكير، بدال من الشعور، أكثر نشاطا لدى 
الرجال، ما يشير إلى أن تقييم السيناريوهات 
تتطلب  عملية  هي  فيها  والنظر  الرومانسية 

للنساء،  بالنسبة  أكبر مما هو عليه  مجهودا 
 حيث تكون العملية فطرية )أو غريزية( أكثر«.
وتابعت ماشين قولها إن زوجها وجد أن نتائج 
توحي  ألنها  للغاية«  »متعالية  الدراسة  هذه 
من  عاطفيا  وتطورا  تعليما  أقل  الرجال  بأن 
النساء. »ولكن ربما ال عالقة لهذا بالتطور. 
بدرجة  مرن  البشري  الدماغ  أن  نعلم  نحن 
عالية، ويمكن أن يتغير، ال سيما في سنواتنا 
تشكيله«،  في  رئيسي  دور  ولبيئتنا  األولى، 
البريطانية. ميل«  »ديلي  لصحيفة   وفقا 

وأوضحت الدكتورة ماشين أنه يمكن أن تكون 
الطريقة  اختالف  عن  أيضا  مسؤولة  ثقافتنا 
البعض. بعضهم  الناس  بها  يحب   التي 

يخبر  األحيان،  من  كثير  في  أنه  وشرحت 
عقالني‹‹  »جنس  أنهم  الرجال  المجتمع 
وسلطت  عواطفهم،  رحمة  تحت  النساء  وأن 
عندما  أنه  أظهرت  دراسة  على  الضوء 
األوالد  يبدأ  الثامنة،  سن  األطفال  يبلغ 
الرومانسي  الحب  إلى  النظر  في  والبنات 
البعض. بعضهم  عن  مختلف   بشكل 

متاجر  في  أيضا  يظهر  هذا  إن  وقالت 
المخصصة  الرفوف  تمتلئ  حيث  األلعاب، 
والزهور،  الحب  بقلوب  الفتيات  أللعاب 
األشياء  هذه  لمثل  أثر  أي  وجود  عدم  مع 
األوالد. أللعاب  المخصصة  الرفوف   في 

الناس  معظم  أن  كيف  أيضا  وشرحت 
ألنهم  الحب،  مشاعر  على  يعتمدون 
محبوبين. يكونوا  أن  فقط   يريدون 

عندما  أنه  ماشين  الدكتورة  وأوضحت 
عالقة  نطور  أو  نحبه  شخص  مع  نتفاعل 
أفيونية.  جرعة  على  نحصل  معه،  قوية 
هذه  انخفاض  يعني  عنه،  االبتعاد  ولكن 
الشعور  في  ونبدأ  المكافأة  من  المستويات 
يعني  ما  الشعور،  ذلك  إلى  الشديد  بالتوق 
مصدره. إلى  العودة  إلى  بحاجة   أننا 

المواعدة،  عالم  في  ناجحا  تصبح  ولكي 
زيادة  يمكنك  إنه  ماشين  الدكتورة  تقول 
»الشخص«  على  العثور  في  فرصك 
الرياضية. األلعاب  صالة  إلى   بالذهاب 

الوالدين  على  باللوم  ماشين  الدكتورة  وألقت 

في  الجنسين  بين  االختالفات  في  أيضا 
الحب، قائلة إن والدينا يمكن أن يحبونا بشكل 
 مختلف، وهذا ربما يتعلق بتطور وحجم الدماغ.

األمهات  لجأت  البشري،  التطور  بداية  وفي 
إلى أقاربهن من اإلناث للمساعدة في رعاية 
اآلباء  يكن  ولم  الصغار،  واألطفال  الرضع 
البشريون مشاركين في هذه الممارسة. ولكن 
بعد ذلك استحوذ التطور على الرجال أيضا، 
األمور. زمام  في تولي  أخيرا  اآلباء   وبدأ 

الزمني  الفارق  ذلك  رؤية  بإمكاننا  يزال  وال 
وضع   ،2012 عام  ففي  اليوم.  التطوري 
علماء إسرائيليون 15 زوجا من آباء أطفال 
يبلغون من العمر ستة أشهر في ماسح الرنين 
المغناطيسي الوظيفي لتقييم نشاطهم الدماغي 
ألطفالهم  فيديو  مقاطع  مشاهدتهم  أثناء 
واألمهات  اآلباء  من  كل  وأظهر  يلعبون. 
نشاطا في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعاطف 
وفهم مشاعر اآلخرين، مما يدل أيضا على 
 االرتباط القوي الذي شعروا به تجاه طفلهم.

كان  الدماغ،  من  أخرى  مناطق  في  لكن 
كان  األمهات،  في  واضح.  اختالف  هناك 
الجهاز الحوفي القديم تطوريا، والذي يعكس 
الخصائص الرئيسية لألمومة، هو الجزء األكثر 
تنشيط القشرة  وقع  بينما  الدماغ.  في  نشاطا 
اآلباء،  لدى  نسبيا  الصغيرة  الحديثة  المخية 
االجتماعي«،  بـ«اإلدراك  ترتبط  والتي 
في التعليم  األب  دور  تعكس  أنها  ويبدو 
السعي نحو االستقالل.  وتشجيع طفله على 

الزمن،  قدم  قديمة  أن األمومة  هذا  ويوضح 
وهو  الحوفي،  في الجهاز  موجودة  كونها 
استجاباتنا  عن  مسؤول  الدماغ  من  جزء 
األبوة  أن  حين  والعاطفية، في  السلوكية 
الدماغ. مناطق  أحدث  في  مثبتة   البشرية 

المصدر: نيويورك بوست + ديلي ميل

المسجد  في  مكانها  وتركت  وليد،  أم  راحت 
إال  تبرحه  لم  التي  فهي  فارغا،  األقصى 
بيتها  يوميا من  القصوى، وقصدته  للضرورة 
في حي رأس العامود جنوبي المسجد، لتصلي 
حتى  العصر،  إلى  الباكر  الصباح  من  فيه 

أمست معلما بارزا من معالمه.
مع آخر ساعات سنة 2021 الماضية، ُفجع 
سارة  المقدسية  المسنة  وفاة  بنبأ  المقدسيون 
التي عرفت  النبالي »أم وليد« )91 عاما(، 
منذ  األقصى  المسجد  في  برباطها وصالتها 
الشجاع  باعتراضها  واشتهرت  قرن،  نصف 
ومستوطنيه  االحتالل  قوات  اقتحام  على 
»انقلعوا«  بكلمة  عليهم  وصراخها  للمسجد، 
التي تناقلتها األلسن من بعدها، وغدت وسما 

وطنيا رائجا.

بصحة  النبالي  تمتعت  عمرها  سنّي  طوال 
التي  جيدة، ولم تعان أي مرض قبل وفاتها 
أبناء   7 من  المكونة  لعائلتها  مفاجئة  كانت 

وأكثر من 30 حفيدا في فلسطين وخارجها.
»كانت تقول لي يا ستي ادعيلي: هللا ال يثقل 

استذكرت  هكذا  علّي«،  يهونها  وهللا  علّي، 
حفيدتها سجى النبالي دعائها الدائم الذي يبدو 
أن هللا استجاب له، وتقول  أن جدتها رحلت 
بهدوء ووجه أبيض خاٍل من التجاعيد، وتقول 
إنها كانت يوم أمس الجمعة في بيت نجلها 
وامتنعت  القدس،  بيرنباال شمال غربي  ببلدة 
عن الطعام فجأة، فقلق ابنها عليها وعرضها 
على الطبيب الذي أكد خلوها من األمراض.

تكمل الحفيدة حديثها بتأثر وصوٍت باٍك »أراد 

عمي أن يأخذها إلى طبيب آخر لالطمئنان، 
عينيها  أغمضت  القدس  إلى  الطريق  وفي 
أو ضجيج،  ألم  بال  بهدوء،  وفاضت روحها 

راحت ستي«.
المسجد  في  مكانها  وتركت  وليد،  أم  راحت 
إال  تبرحه  لم  التي  فهي  فارغا،  األقصى 
بيتها  يوميا من  القصوى، وقصدته  للضرورة 
في حي رأس العامود جنوبي المسجد، لتصلي 
حتى  العصر،  إلى  الباكر  الصباح  من  فيه 

أهل  يعرفها  معالمه  من  بارزا  معلما  أمست 
المسجد ويأنسون لحضورها.

نصف قرن من الرباط
مع  النبالي  سارة  عاشت  حياتها،  مقتبل  في 
جبل  عند سفوح  باكرا-  -الذي رحل  زوجها 
الزيتون شرقّي المسجد األقصى قرب كنيسة 
»الجثمانية«، وأنجبت هناك أبناءها السبعة، 
ومنذ أيامها تلك وهي تقصد المسجد للصالة.

لقبها  كما  األقصى«  »سنديانة  امتازت 
المقدسيون بارتدائها األثواب التراثية والشاالت 
ومالزمتها  شتاء،  والصوفية  صيفا  القطنية 
لمسبحة مئوية بنية اللون من بذور الزيتون، 
ذاكرة هللا، ساخطة  أناملها  بين  تمررها  التي 

على منتهكي بيته الُمقّدس.
ومع رحيل المسنة سارّة النبالي، يفقد المسجد 
من   10 نحو   2021 عام  نهاية  األقصى 
غسان  بينهم  من  البارزين،  ورواده  مرابطيه 
األقصى،  هريرات  بأبي  الملقب  يونس 
العزيز  وعبد  صيام،  وإبراهيم  الرجبي،  وبدر 

العباسي، وأم راتب بدران.

عبدالرحمن أحمد

ذكرنا في مقال سابق قصة المغامر األمريكي 
 1930 عام  نجح  الذي  جونيور،  كولمبس 
في حفر أول بئر نفطية في شرق تكساس، 
متحديًا آراء الجيولوجيين الذين كانوا يؤكدون 

استحالة وجود النفط في تلك المنطقة.
عشق  مغامرًا  مستثمرًا  كولومبوس  كان 
 High risk( األرباح  وراء  سعيًا  المخاطرة؛ 
ال  فترة  وخالل   ،)brings high return
تتجاوز الستة أشهر، تجمع عدد من صغار 
محاولين  تكساس  شرق  في  المستكشفين 
بإنتاج  قفز  الذي  الشيء  الفرصة،  استغالل 
الموقع ألكثر من 340 ألف برميل في اليوم.

الحقل  أصبح  التاريخ  ذلك  من  عام  وبعد 
)الذي أطلق عليه اسم العمالق األسود( من 
إنتاجية فاقت  العالم بطاقة  أكبر الحقول في 
معدل  )وهو  اليوم  في  برميل  ألف  الـ500 

ضخم بالمقارنة مع إنتاج ذلك الوقت(.
التشريعات في والية تكساس تعطي  لم تكن 
سلطات الوالية حق التدخل في تنظيم اإلنتاج 
شرق  في  النفط  إنتاج  ازدياد  ومع  النفطي، 
تكساس بواسطة الشركات الصغرى، تم إغراق 
ما  وهو  العالم؛  يعهدها  لم  بصورة  األسواق 
أّدى إلى حدوث أول انهيار لسعر النفط في 

التاريخ.
انخفض سعر خام تكساس من الدوالر الواحد 
بل  دوالر(،   0.15( سنتًا  الـ15  إلى مستوى 
نفطها  لبيع  اضطرت  الشركات  بعض  إن 
 0.02( فقط  أمريكي  سنت  الـ2  حدود  في 
دوالر أمريكي(،الجدير بالذكر أن تكلفة إنتاج 
البرميل الواحد في تلك الفترة كانت في حدود 

الـ70 إلى 80 سنتًا أمريكيًا.
أدت فوضى اإلنتاج واالختالل بين العرض 
والطلب إلى اشتعال حرب في األسعار بين 
إنتاج  فارتفع  والصغرى،  الكبرى  الشركات 
شرق تكساس في نهاية العام 1930 لمستوى 
المليون برميل في اليوم، أي نصف استهالك 

الواليات المتحدة.
سوق  على  الفوضى  تلك  تأثير  ينحصر  لم 
النفط األمريكي فقط، بل امتد ليشمل السوق 
في  المتحدة  الواليات  كانت  أيضًا،  العالمي 
ذلك الوقت هي المنتج الرئيسي والمتحكم في 
سوق النفط العالمي، لكن مع بداية ثالثينيات 

القرن الماضي، بدا أن العبًا جديدًا يلوح في 
األفق.

وجدها  التي  الضخمة  االكتشافات  أظهرت 
أويل  ستاندرد  لشركة  التابعون  الجيولوجيون 
تلك  أن  السعودية  صحاري  في  األمريكية 
البقعة النائية من العالم هي من سيتحكم في 

سوق النفط العالمي.
كان   ،1945 العام  من  فبراير/شباط  في 
الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت عائدًا من 
أن  ورأى  الرئاسي،  طراده  متن  على  مالطا 
يقتنص الفرصة ويلتقي بالملك السعودي عبد 
العزيز بن سعود )وقد كانت هذه الخطوة دون 

علم البريطانيين(.
األبيض  البحر  في  روزفلت  الرئيس  توقف 
جدة  إلى  صغيرة  باخرة  وأرسل  المتوسط 
من  قليل  وعدد  السعودي  الملك  إلحضار 
حاشيته. كان ذلك هو اللقاء األول واألشهر 
على اإلطالق الذي يجمع بين قيادتي البلدين. 
وهو اللقاء الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية 
االتفاقية  نصوص  أن  من  بالرغم  كوينسي، 
لم يتم اإلفصاح عنها بصورة شفافة، إال أن 

معظم بنودها تم تسريبه فيما بعد.
فقد تعهد الرئيس روزفلت للملك عبد العزيز 
بأن تقوم حكومة الواليات المتحدة األمريكية 
بتوفير الحماية الكاملة لمملكته الوليدة والوقوف 
العظمى، كما  القوى  إلى جنبها ضد أطماع 
سعود  آل  أسرة  حكم  استمرار  بضمان  تعهد 
الداخلية  التهديدات  ضد  الالمحدود  ودعمها 

واإلقليمية.
بعدم  العزيز  عبد  الملك  تعهد  المقابل  في 
بالتنقيب  األمريكية  غير  للشركات  السماح 
السعوديه، واعتماد  النفط في األراضي  على 
عمليات  في  وحيدة  كعملة  األمريكي  الدوالر 

البيع للنفط السعودي.
فترة تحول كبرى على  السبعينات  تعد حقبة 

الصعيدين المالي والسياسي.
الدوالرات  حجم  كان   1970 العام  في 
من  يقترب  العالمية  األسواق  في  المتداولة 
حاجز الـ300 مليار دوالر. بينما كان حجم 
احتياطيات الذهب في Fort Knox ال يزيد 
الرسمي  للسعر  وفقًا  دوالر  مليار   14 عن 
الذي وضعته اتفاقية بريتون وودز )35 دوالرًا 

لألونصة(.
يرى بعض المحللين أن السبب وراء هذا العجز 

وتغطيتها  المطبوعة  الدوالرات  بين  الضخم 
من الذهب، هو توسع الحكومة األمريكية في 
فيتنام،  حرب  نفقات  لتغطية  الدوالر  إصدار 

وإنفاقها الهائل إبان الحرب الباردة.
انتهاكًا  كان  التصرف  هذا  أن  المؤكد  ومن 
من  وبالرغم  وودز.  بريتون  التفاقية  واضحًا 
أن الحكومة األمريكية آنذاك كانت تعد أكبر 
في  الخلل  أن  إال  العالم،  في  للذهب  مالك 
الميزان بين المعروض من الدوالر والمملوك 
من الذهب آخذ في التوسع بصورة أكبر في 

أواخر العام 1970.
وفي منتصف أغسطس/آ] من العام 1971 
اتخذ الرئيس نيكسون قراره المزلزل باالنسحاب 
من معاهدة بريتون وودز وفك ارتباط الدوالر 

بالذهب.
كانت المحصلة الفعلية للقرار األمريكي هي 
العملة  وفرض  بالدوالر،  الذهب  استبدال 
العالم كأمر واقع؛ وذلك من  األمريكية على 
خالل تمكين الحكومة األمريكية من طباعة 
من  هناك  أن  طالما  الدوالرات  من  تشاء  ما 
يثق بها ويرغب في امتالكها. وألن الحكومة 
األمريكية كما أسلفنا كانت أكبر مالك للذهب 
في العالم، فقد تحكمت في عمليات العرض 
أونصة  سعر  أوصل  مما  عليه؛  والطلب 
الذهب إلى 350 دوالرًا )أي عشرة أضعاف 

سعر بروتين وودز(.
لما  القرار شهادة وفاة رسمية  ذلك  لقد حرر 
كان يعرف بـ«النقد« والذي كان يسيطر على 
التجارة والتبادل منذ قدم التاريخ. كما أعلن عن 
المضاربة«،  بـ«اقتصاديات  يعرف  ما  بداية 

وهو نمط جديد لم تعرفه البشرية من قبل.
للحكومة  القرار  أتاح  آخر  صعيد  على 
األمريكية إمكانية بيع احتياطياتها من الذهب 

بعشرة أضعاف أسعار بريتون وودز.
فلم  نيكسون،  للرئيس  كثيرًا  الحظ  يبتسم  لم 
من  انسحابه  على  قليلة  أشهر  سوى  تمِض 
فضيحة  في  توريطه  تم  حتى  وودز  بريتون 

ووترغيت.
ووفقًا لعدد من المحللين، ربما يكون الرئيس 
نيكسون قد دفع ثمنًا باهظًا لمواقفه الصارمة 
مع  واشنطن!  في  الصهيوني  اللوبي  ضد 
ووترغيت،  آثار  بمعالجة  نيكسون  انشغال 
كانت الفرصة مواتية للثعلب اليهودي هنري 
الخارجية  السياسة  بأمر  لالنفراد  كيسنغر 

األمريكية.
إلى  الخارجي  الشأن  على  هيمنته  أدت  وقد 
تفاقم األوضاع في الشرق األوسط؛ وهو ما 
من  وتبعاتها  اندالع حرب 1973  إلى  مهد 
إعالن الملك فيصل قطع إمداد النفط العربي 

عن الغرب.
مسبوق  غير  تصاعدًا  النفط  أسعار  شهدت 
ألوروبا  العربي  النفط  مبيعات  لوقف  نتيجة 
إلى  النفط  برميل  سعر  ارتفع  فقد  وأمريكا، 
المقاطعة،  قبل  ما  سعره  أضعاف  أربعة 
ووجدت الدول األوروبية نفسها في موقف ال 

تحسد عليه.
أما في الواليات المتحدة فقد كان للمقاطعة أثر 
انعدام  شكل  المحلي  الصعيد  فعلى  مزدوج، 
الكبيرة  والزيادة  التعبئة  محطات  في  الوقود 
في سعره أمرًا مفزعًا للمواطن األمريكي. أما 
االحتياطي الفيدرالي فإن األزمة لم تكن مطلقًا 
مزعجة له، بل كانت مهرجانًا لجني األرباح 

والتوسع في اإليرادات.
فزيادة سعر النفط أدت إلى زيادة الطلب على 
الفيدرالي  مكن  الذي  الشيء  وهو  الدوالر، 
العملة  طباعة  مضاعفة  من  األمريكي 

األمريكية بمستويات غير مسبوقة.
لقد ساعدت أزمة النفط الدوالر األمريكي في 
مغطاة  غير  نقدية  ورقة  مجرد  من  التحول 
بالذهب وغير مرغوبة لدى الدول الصناعية 
الكبرى، إلى سلعة يتبارى العالم في الحصول 
عليها لضمان مشترياته من الطاقة. نجحت 
الدوالر  ارتباط  فك  في  األمريكية  الخطة 
بالذهب األصفر، وربطه عبر زواج كاثوليكي 
بالذهب األسود، فقد انتبه صناع القرار إلى 
األهم  المصدر  إنه  حيث  من  النفط  أهمية 
للطاقه، وهو ما يرفع من قيمته االستراتيجية 
ويزيد من معدالت الطلب عليه، ليس فقط من 
العالم  الكبرى بل دول  الصناعية  الدول  قبل 

الثالث أيضًا.
حاولت في هذه العجالة أن أقدم للقارئ الكريم 
سردًا موجزًا لسر االرتباط الوثيق بين أسواق 
النفط والعملة األمريكية الخضراء. في الحلقة 
القادمة نحاول بإذن هللا تسليط الضوء على 
النقد  عوالم  في  الملتبسة  الجوانب  بعض 

والطاقة.
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خاطرة: دجاجات رباب

جمال و صحة 

العلماء يشرحون سبب كون متحّور أوميكرون معديا بشكل غير عادي

كندا تتجاوز الـ2 مليون إصابة بكورونا

راوية الوادي 
تورونتو

وسط الضحِك و بين الحواراِت التي ال تنتهي 
يا رباب  قائلًة: و هللا  الجاراِت  احدى  علقت 
ما ناقصك غير جاجة واحدة و ينطبق عليك 
قول الشاعر بشار ابن برد: رباب ربة البيت      
تصب الخل في الزيت    لها سبع دجاجات        
و  جميعا،  ضحكن  الصوت.  حسن  ديك  و 
أكملن الصبحية، و غادرت كُل منهن لتلحَق 
الى  األزواج  عودِة  قبل  الغداء  وجبة  اعداد 
في  صداُه  يصدُح  الشعِر  بيُت  ظل  البيت. 
و  الست  دجاجاتها  تراقب  هي  و  رأسها، 
الديك أبو الُعرَّيف- كما أسموه أهل القرية- 
الدواجِن  لحظيرِة  المقابل  المطبخ  شباك  من 

الصغيرة.

ما إن انتهى الزوُج من بلِع آخِر لقمٍة... حتى 
قالت له رباب: يا أبو محمد بدي تشتري لنا 
جاجة .. بكرة. نظر إليها مستغربًا و علق: 
عنا.  اللي  الست  للجاجات  ايش صار  ليش 
ردت: و ال اشي بس بدي الجاجة السابعة. 
و  التعجب  بريق  عينيه  في  و  إليها  نظر 
الترقب و أردف ساخرًا: خير ايش صار في 
يا ست  ِاليوم ..... ها ... خبري  الصبحية 
رباب. هو بيت الشعر، و أحبه و ال ينقصني 
سوى جاجة واحدة و ينطبق عليَّ قول ابن برد 
.... زي ما حكوا جاراتي. كان يعرف يقينًا 
كيف يبدأ الحوار بعد كل صبحية، و كيف 
نفسه  قال في  ..... حسبَّها جيدًا، و  ينتهي 
ألختصر الحوار، و اشتري الجاجة،، و أريح 

راسي، قال لها : حاضر يا ست رباب.

باليد  و  دجاجة  ابطه  تحت  و  للبيت  عاد 
فلفل  و  بندورة  و  خيار  به  كيس  اآلخرى 
 ... شفٍة  ببنِت  ينبس  أن  قبل  و  أخضر. 
أسرعت و سحبت الدجاجة ،و هي تتفحصها 
بدقٍة من طرِف منقارها .... حتي أظفارها، و 
قد بدت مالمُح السعادِة و الرضا على وجهها. 
قال لها: ان شاء هللا مبسوطة يا ست رباب ؟ 
و قالت له و قد انفرجت أساريرها: و هللا أبو 
الُعريف حينبسط عليها أكثر.  أسرعت رباب 
هي تكركر ضحكًا لتطلق للدجاجة العنان بعد 
أن فتحت باب الحظيرة، و قد بدأت تختلس 
النظر ألبو العرِّيف الجالس على منبره فوق 

سطح الحظيرة الخشبية.

و  الخطوات  رشيقة   .... حسناء  و  صغيرة 
كأنه   .... تفحصها جيدًا   .... الريش  ملونة 
لم ير دجاجًا من قبل، و هز رأسه استحسانًا. 
نزل بتؤدٍة و غرور ليرحب بالحسناء الجديدة 
الطوال  لجناحيه  ال  و  لوجوده،  تنتبه  التي 

ذهابا  الثالثة  للمرة  يفردها  هو  و  الملونتين، 
انتباهها  لفت  ما  كل  أمامها.....  ايابًا  و 
الالتي  بالدهن  المكتنزات  الست  الدجاجات 
باعجاٍب  الُعرِّيف  أبو  حول  بالدوران  بدأن 
.... كأنهن في حلقٍة من الزار. نظرت اليهن 
بتعجِب من لم يستطع فهَم ما يدور.. و نظَر 
أبو العريف للدجاجاِت بغضٍب و ازدراء، و 
نظَر للقادمِة الجديدِة بغيٍظ يشوبهُ اإلعجاب .

الصحَن  مألت  و   ، بالطعاِم  رباُب  أتت 
و  اإلناء،  في  الماء  سكبت  و  بالحبوِب، 
تتقدم  الصغيرة  الدجاجة  هرولت  غادرت. 
فوجئت  لكنها  و  الحبوب،  صحِن  باتجاِه 
بالدجاجاِت الست، و قد قطعن عليها الطريَق، 
و اصطففن أمامها كأنهن سورُِ الصيِن العظيم 
. وفي نفس الوقِت نزَل الديك أبو العريف من 
عليائِه يتبخر، و بدأ يتناوِل الحبوِب بهدوٍء، و 
هو يرقب الدجاجَة التي كانت تبحلق به تارًة، 
تفهم  ال  آخرى...  تارًة  الست  بالدجاجات  و 
انتهى من الطعام  ترجمَة ما ترى. و ما إن 
غادَر الساحَة ليعتلي الصناديَق الحشبية، و 
الدجاجاُت  تقافزت  حتى  منبره،  على  يجلس 
الى صحن الحبوب يلتهمن ما به. ،لم تستطْع 
الدجاجةُ الشابة منافستهن، و ال االقتراب من 
الصحن، و قد أخذن بركلها كلما اقتربت من 
لها  افسحن  و  شبعن،  أن  بعد  إال  الصحِن 
الطريق إللتقاِط بضِع حباٍت لم يكَن كافياٍت 
ليسكَن جوعها. و غربت الشمس، و نام أهل 

البيت، و أهل الحظيرة.

تتفقد  رباب  فيه  اسرعت  جديد  يوم  صباح 
اتجهت  و  لهن،  الطعام  و تضع  دجاجاتها، 

لمرقِد الدجاجات، و جمعت الست بيضات، 
الشابَة  الدجاجَة  ترقب  هي  و  غادرت  و 
 .. لتناوِل  الشابة  اسرعت  الريبة.  بعيِن 
و  الوصوِل،  من  الدجاجات  فمنعتها  الطعام 
لكن أبو العريف الذي بدأ يأكُل الحبوب، و 
يراقُب ما يحدث ... أراد لها أن تأتي، و أن 
تشاركُه الطعام، فرفع رأسه و صاح صيحة 
ًغاضبًة جعلت الدجاجة اليافعة تفُر من بين 
العريف  أبو  في  بحلقن  الالتي  الدحاجاِت 
كأنهن ينتظرن منه أمرًا، و قد ثارت شكوُك 
الغيرِة في صدورهن المترهلة بالدهِن.  اقتربت 
الصغيرة، وقد أخذ منها الجوع مأخذه، فدفعت 
كادت  حتى   ... طريقها  في  العريف  أبو 
دفعه  ما  كبرياؤه  و  غضبه  يكن  لم  توقعه. 
مأل  الذي  الشك  و  التساؤل  بل   .... لركلها 
عيوَن الدجاجاِت العتيقات، و هن ينتظرن ردَة 
فعله. مهما تكن  ... و برغم منزلتها في قلبه 
.... كانت هيبتُه و طقوُس الحظيرِة ... أهم 

و أجدر أن تبقى كما هي.

يرغْب  لم  و  ْحدوثه،  يتخيل  لم  ما  حدث  و 
للحظٍة أن يحدث. انقضت الدجاجاُت الست 
الدجاجَة  بنقِر  بدأن  و  عنٍف،  و  قوٍة  بكل 
الصغيرة، و نتف ريشها و فقأ عينيها. وصل 
رباُب  فأسرعت  البيت   ... لسكاِن  الصياُح 
لتخليِص الدجاجة، و أسرَع أبو محمد بذبحها 
قبل أن تلفظَ الرمَق األخيَر من أنفاسها. أفاق 
الديك من الصدمِة، و قد فقَد الرغبَة في كل 
و  الشراِب  و  الطعاِم  الحظيرِة من  في  شيٍء 
ينزل  يعْد  لم  الصياح.  حتى  ...و  الدجاِج  
الطعاَم  لياكَل  إال  الحظيرة  سطِح  على  من 
على عجالٍة و بال شهية. و مضت ثالثُة أياٍم 

... و فقدت الدجاجاُت األمَل في عودِة أبو 
الُعرِّيف لسابِق عهدِه، و قد استنفذَن كل ما 
لديهن من وسائِل االغراء و االغواء، و كما 
تناوِل  أبو محمد من  يأست رباُب و زوجها 

البيِض الطازجِ على مائدِة اإلفطار.

وضعت رباُب الطعاَم في الوعاء و انصرفت، 
و نزَل أبو العُِّريف من عليائِه ليأكل، و لكنه 
فوجيَء بالدجاجاِت يسبقنه للوعاِء ... بل و 
يدفعنه بعيدًا و بهدوٍء بأجنحتهن. غضَب كما 
يا   : نفسه  خاطَب  و  قبل،  من  يغضْب  لم 
اندفع بقوٍة  لهن من مجرماٍت و غبيات.. و 
يركلهَن  و   .... تارًة  بجناحيِه  يضربهَن  وبدأ 
بقدمِه مرًة أخرى. توقفن فجأًة ..... و نظرَن 
مع  النظَر  تبادلن  ....ثم  مبهمًة   نظرًة  إليه 
و  باإلزدراِء  أعينهن  امتألت  قد  و  بعضهن، 
الغضب . ثواني و انقضضَن عليه كالجوارِح 
و كسرَن  و قضمَن عرفُه،  ريشُه،  نتفَن   ...
لم  و  رقبتِه،  من  ينزُف  دمه  بدأ  و  قوائمه، 
تستنجُد  كانت  التي  رباب  سوى  منهن  ينقذُه 
يكن  لم  الذي  المسكين  الديك  إلنقاِذ  بزوجها 
لجراحِه من عالٍج ... سوى سكين أبو محمد 
.... الذي سمى ثم كبر ... ثم ذبحه، و هو 
يتحّسَبْن على رباب ..... و على بيِت الشعر 
و  الحظيرة،  خرَب  و  الديك،  قتَل  الذي   ...
لم يتوقْف عن الكالِم ... إال حين طالَع تلَك 
شبه  رباب...  عينيِّ  في  الغامضِة  النظرِة 
التي  و   ... الغضِب  شدِة  من  المغمضتين 
الالتي  الدجاجات-  الى  بوجهها  أشاحت 
كأَن   .... الحظيرِة  فناِء  في  يتقافزَن  مضيَن 

شيئًا لم يكن-.

توقعات مرعبة للعمياء البلغارية للعام الجديد 2022!

لماذا ال يجب عليك إعادة تسخين القهوة والشاي

كشفت األبحاث المبكرة أن البروتين الشائك 
لمتحّور أوميكرون، الذي يؤوي ما يصل إلى 
الخاليا  دخول  في  فاعلية  أكثر  طفرة،   36
البشرية من بروتين دلتا الشائك، أو في الواقع 

الفيروس األصلي.
الطباعة،  قبل  ما  البحثية  الورقة  وأوضحت 
أوميكرون  أن   ،medRxiv في  المنشورة 
وسهولة  بسرعة  الخاليا  يصيب  أن  يمكن 
أكبر. وأشار الباحث ويلفريدو غارسيا بلتران، 
إلى أن »أوميكرون كان أكثر عدوى بأربعة 
األصلي،  التاجي  الفيروس  من  أضعاف 

ومرتين أكثر من دلتا«.

بمستشفى   Ragon معهد  في  الزميل  وحذر 
ماساتشوستس العام، من أن أوميكرون »ُمعد 

أكثر من أي نوع آخر تم اختباره«.
مدير  فاوتشي،  أنتوني  الدكتور  وصف  كما 
المعهد الوطني للحساسية واألمراض المعدية 
في المعاهد الوطنية للصحة، أوميكرون بأنه 

»معد بشكل غير عادي«.
إن  األبيض  للبيت  الطبي  المستشار  وقال 
األنواع  أكثر  على  حتى  »تفوق  أوميكرون 

السابقة انتشارا، بما في ذلك دلتا«.
وبالنظر إلى »االنتشار السريع لهذا المتحّور 
غير العادي«، يشعر الدكتور فاوتشي بالقلق 

نقطة  إلى  ُتدفع  قد  المستشفيات  أن  من 
في  خاص  بشكل  صحيح  وهذا  االنهيار. 
المناطق التي توجد فيها نسبة أكبر من األفراد 

غير المحصنين.
يبدو أن أوميكرون يسبب عدوى أقل  وبينما 
أن  إال  للكثيرين،  الراحة  يوفر  ما  اعتداال، 

قابليته العالية لالنتقال ال تزال مخيفة.
ونظرا ألن الفيروس قادر على االنتشار بسرعة 
األشخاص  من  المزيد  يمرض  فقد  أكبر، 
في  بالفيروس  اإلصابة  لخطر  المعرضين 

الوقت نفسه.
المصدر: إكسبريس

 جاوزت كندا، مع استكمال تحديثات البيانات 
مليونْي  واألقاليم،  المقاطعات  في  الصحية 
منذ   ‘‘19  - ’’كوفيد  بوباء  إصابة  حالة 
وصول الجائحة إليها أواخر فصل شتاء عام 

.2020
ُأصيَب  أصل 19  من  كنديًا  أّن  يعني  وهذا 
متحّوراته  بأحد  أو  المستجّد  كورونا  بفيروس 

منذ مطلع الجائحة.
وأودى الوباء بحياة 30.152 شخصًا من بين 
المصابين، 11.667 منهم في كيبيك، ثانية 
السكان  عدد  حيث  من  المقاطعات  كبريات 
آخرون  و10.146  نسمة(،  ماليين   8.63(
 14.92( المقاطعات  كبرى  أونتاريو،  في 
ماليين نسمة(، و3.299 آخرون في ألبرتا، 

نسمة(،  ماليين   4.46( مقاطعة  أكبر  رابع 
و2.414 آخرون في بريتيش كولومبيا، ثالث 

أكبر مقاطعة )5.25 ماليين نسمة(.
بين  التطعيم  معدل  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
عن  بعيدًا  يزال  ال  الوباء  أّن  يبدو  السكان، 
السريع  االنتشار  ظل  في  عليه  السيطرة 

لمتغّير ’’أوميكرون‘‘.
فكيبيك وأونتاريو، على سبيل المثال، سجلتا 
في  الجديدة  اإلصابة  لحاالت  قياسية  أرقامًا 
في  نونافوت  إقليم  ودخل  األخيرة،  األيام 

اإلغالق التام يوم الجمعة.
نيو  الشرقية مقاطعة  كيبيك وجارتها  وأعلنت 
)نوفو( برونزويك عن قيود أكثر صرامة أمام 
االرتفاع المسجل في عدد اإلصابات اليومية، 

وهو ارتفاع ربما لم يتم تشخيصه بشكل كاٍف 
حسب الخبراء.

من   %77 أّن  المحّدثة  البيانات  آخر  وتفيد 
الكنديين محصنون بشكل كاٍف ضّد الوباء، 
كما أّن حملة التطعيم بالجرعة المعززة تجري 

على قدم وساق في مختلف أنحاء كندا.
قادر  ’’أوميكرون‘‘  متغّير  أّن  ثبت  وبينما 
على إصابة أعداد كبيرة من األشخاص الذين 
تناولوا اللقاح، فإّن األشخاص غير المحصنين 
يظلون ممثلين بشكل زائد بين المرضى في 

المستشفيات وفي الوفيات.
وفي مقاطعة كيبيك يمكن لألشخاص البالغين 
60 عامًا فما فوق أن يأخذوا ابتداًء من اليوم 
موعدًا لتلقي جرعة معززة من اللقاح. وعليهم 

لهذه الغاية النقر على هذا الموقع اإللكتروني 
)نافذة جديدة( التابع لسلطات الصحة العامة 

في المقاطعة.
سلطات  عن  الصادرة  البيانات  آخر  وتفيد 
من   %28 أّن  كيبيك  في  العامة  الصحة 
األشخاص المنتمين للفئة العمرية المذكورة قد 

تناولوا الجرعة المعززة.
في  العامة  الصحة  سلطات  أّن  إلى  ُيشار 
توسيع  الحالي  الشهر  أوائل  أعلنت  أونتاريو 
نطاق أهلية الجرعة المعززة لسكان المقاطعة 
فوق  فما  عامًا   50 أعمارهم  البالغة  ليشمل 
في  )ديسمبر(  األول  كانون   13 من  ابتداًء 

ظّل المخاوف من متغّير ’’أوميكرون‘‘.
)نقاًل عن موقع راديو كندا(

األمر سبق أن حدث معنا جميعًا.. بداية تقوم 
بإعداد كوب لذيذ من القهوة أو الشاي، وما أن 
تشرع في تناوله حتى يباغتك اتصال هاتفي 
أو تنخرط في مهمة ما أو نقاش مع أحد أفراد 
أسرتك، وما أن تعود لمشروبك تجده قد برد 

وأصبح غير قابل للشرب.
وبالرغم من أن إعادة تسخين القهوة والشاي 
ويقلل  والطاقة  المال  يوفر  فهو  مزاياه،  لها 
الكربونية من خالل عدم  أيضًا من بصمتنا 
إهدار المكونات أو الحرارة التي تم استخدامها 

في إعداد المشروب.
ومع ذلك، فقد سمعنًا مليًا عن مخاطر إعادة 
رميها  ولكن  وتناولها.  المشروبات  تسخين 
يبدو وكأنه إهدار كبير! إذن ما الذي يجب 

علينا فعله في نهاية المطاف؟
إليك ما يحدث عند إعادة تسخين القهوة، ولماذا 
يجب أن نتوقف عن القيام بهذه الخطوة وما 
إعادة  والجسم.  الصحة  على  أضرارها  مدى 

تسخين القهوة والشاي تؤثر على المذاق
قد يؤدي القيام بإعادة تسخين تلك المشروبات 
نكهاته  وهدر  المشروب  مذاق  تغيير  إلى 

وخصائصه الغذائية وحتى رائحته.
وبحسب موقع Time Of India، إذا تركت 
الشاي أو القهوة الخاصة بك مهجورة ألكثر 
من أربع ساعات، فال ُينصح بإعادة تسخين 
تلك المشروبات، ألنها قد تحتوي على عوامل 
السوائل  تصيب  التي  والبكتيريا  العفن  نمو 

الراكدة.
الحليب  من  مصنوعًا  الشاي  كان  إذا  كذلك 
والسكر، فاعلم أن إعادة تسخينه ال تؤدي إال 
إلى تطوير البكتيريا والملوثات األخرى بسرعة 

إضافية في السائل بسبب مركبات الحليب.

كما تؤدي الحرارة الزائدة إلى تطاير المركبات 
المتطايرة في المشروب، مثل الزيوت العطرية 
المشروب مذاقه  يفقد  القهوة والشاي، ما  في 

بدرجة كبيرة.
مع  تؤثر  قد  السموم  من  طفيفة  معدالت 

االستمرار على المدى البعيد
أواًل، ال تعيد تسخين الشاي أو القهوة إذا ُترك 
في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 4 إلى 
8 ساعات. أما إذا نسيت تناول الشاي لمدة 
أقصاها 10 إلى 15 دقيقة، فمن اآلمن شربه 

فاترًا كما هو.
 Times of India ومع ذلك، يوضح موقع
في  تنمو  مثاًل  الغذائي  التسمم  بكتيريا  أن 
للحرارة بين 41  الذي يتعرض  البارد  الشاي 

إلى 140 درجة فهرنهايت. 
الحالة تكون أسوأ أيضًا مع شاي الحليب أو 

القهوة بالحليب، وهي المشروبات التي يمكن 
إعادة  عند  غريبًا  وقوامًا  مذاقًا  تكتسب  أن 

تسخينها.
يؤدي وجود الحليب إلى تراكم البكتيريا بشكل 
الشاي  تسخين  إعادة  إال  يقتلها  ولن  أسرع، 
تبقى  ما  المشروب  ُتفقد  للغاية  عالية  بدرجة 

فيه من قيمة غذائية.
المشروبات تسبب اضطرابات  إعادة تسخين 

المعدة ومشاكل الهضم
يمكن أن تتسبب إعادة تسخين القهوة والشاي 
عند  للمشروب  بالنسبة  خطيرة  تبعات  في 
والمركبات  المعادن  جميع  تخرج  إذ  تناوله؛ 
مرة  بتسخينه  نقوم  عندما  المزيج  من  الجيدة 
المعادن  تتركز  بعد برودته، في حين  أخرى 
واألمالح التي تواجدت في مياه التحضير بعد 
إعادة غليها، ما يؤذي المعدة بشكل خاص.

أصيب  إذا  خطورة  المشاكل  تزداد  قد  كما 
الشاي أو القهوة الخاصة بك بالعفن بعد ترك 
المشروب مكشوفًا للهواء لمدة يوم كامل، أو 
 Dial في حاالت الطقس الحار، بحسب موقع

Up Coffee المتخصص في القهوة.
ويمكن  للعين  مرئية  العفونة  تكون  ال  قد 
عند  ولكن  المشروبات.  في  بسهولة  تفويتها 
اضطرابات  تسبب  أن  يمكن  تسخينها  إعادة 
إلى حدوث  المشكلة  هذه  وتؤدي  المعدة  في 
والتشنجات  واإلسهال  المعدة  اضطرابات 
القيء  وحتى  بالغثيان  والشعور  وااللتهابات 

عند التكرار بصورة كبيرة.
بدائل إعادة تسخين القهوة والشاي

إذا كنت قد أضفت القليل من السكر إلى كوب 
يبرد،  أن  قبل  بك  الخاص  القهوة  أو  الشاي 
فقد يكون هناك بعض االستخدامات لفنجانك 
المنسي عوضًا عن سكبه في المجلى، بعض 
 Plum Delux موقع  بحسب  األفكار  تلك 

هي كاآلتي:
من  أقل  بعد  الشاي  أو  القهوة  كوب  صب 
الثلج  مكعبات  علبة  في  برودة  على  ساعة 
تحضير مشروباتك  في  واستخدمها  الصغيرة 

الباردة الحقًا.
علبة  في  ضعه  ثم  المشروب  بتخفيف  قم 
نكهة  زيادة  في  واستخدمه  الثلج  مكعبات 

مشروباتك الباردة.
وقائية من  تدابير  اتخاذ  دائًما  يمكنك  أخيرًا، 
على  تحافظ  التي  األكواب  استخدام  خالل 
به  تستمتع  لكي  لساعات  المشروب  حرارة 

دون مشكلة.

كشفت البلغارية بابا فانغا عن توقعات جديدة 
لعام 2022، وما ينتظر كوكب األرض في 
السنة الجديد، مؤكدة أن العالم سيشهد الكثير 
على  تأثير  لها  سيكون  التي  األحداث  من 

مصير البشرية.
يكتشفون  سوف  العلماء  بأن  العرافة  وتنبأت 
فيروس قاتل في األنهار الجليدية في الجزء 
منطقة  في  وتحديدا  روسيا،  من  الغربي 
سيبيريا. وقالت إن الفيروس سيكون محتبسا 
الحراري،  االحتباس  بسبب  ولكن  ومتجمدا 
خطيرا  تهديدا  مشكال  األرض  في  سينتشر 

للبشرية.
للكوارث  يتعرض  سوف  العالم  إن  وقالت 
الطبيعية والطقس القاسي، الذي سيجعل حياة 
بسبب  األماكن  بعض  في  مستحيلة  البشر 

والزالزل،  والفيضانات  والحرائق  األعاصير 
األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  إلى  مشيرة 

سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب.

ستتعرض  االسكندنافية  الدول  أن  وأضافت 
قارة  وأن  الحرارة،  درجات  في  شديد  الرتفاع 
بسبب  بشدة  ستتأثر  العام  هذا  في  أوروبا 

تشهد  أستراليا سوف  أن  مؤكدة  الفيضانات، 
في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.

في  الجراد  انتشار  العمياء  العرافة  وتوقعت 
والجوع،  الفقر  البشرية  وسيواجه  العالم، 

وتتعرض بعد األرضي للجفاف.
وتحققت العديد من تنبؤات بابا فانغا، واسمها 
 ،2021 لسنة  جوشتيروفا،  فانجيليا  الكامل 
والصاروخ  كورونا  فيروس  تحور  منها 
يتحقق،  لم  منها  الكثير  أن  كما  الصيني، 
عن  مختلفة  كواكب  على  حياة  ظهور  مثل 
كوكب األرض، وأيضا تواصل أهل األرض 
االقتصاد  وانهيار  روحانيين،  علماء  مع 
األوروبي، واكتشاف عالج لمرض السرطان.

المصدر: وكاالت
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             فكاهة  

واحد خطف طياره وهدد الركاب
النسوان  كل  بيبوس  او  الطياره  بيفجر  اما 

الي بالطياره
اجت املضيفه وقالتلو

الي  النسوان  وتترك  انا   تبوسني  رايك  شو 
بالطياره

قامت عجوز قاعده باآلخر
قالتلو فجرها احسن

هو اساسا ما ضرنا غير الطمع

بانه  احملكمة  في  زوجها  من  اشتكت  امراة 
اقدم على عضها بشدة حيث تبي انه عند 
حتى  شديدا  عضا  بعضها  يقوم  خالف  اي 

تتأدب ؟؟؟
سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب 

؟؟؟
االية  الى  استنادا  جائز  االمر  هذا   : فاجاب 
الكرمية 34 من سورة النساء) الالتي تخافون 

نشوزهن فعظوهن (
كلب  يعضك  اهلل  ان شاء  القاضي  له  قال 

مسعووور معنى ) عظوهن( اي انصحوهن.
ب  عليه  حكم  الضحك  كثرة  من  القاضي 

80 عضة

)ربي  بورقة  يكتب  يوم  كل  فقير  طفيلي 
ويربطها  عنوانه  ويحط  دينار(   500 محتاج 
مركز  فوق  تنزل  مرة  وكل  ويطيرها،  ببالونه 
بخواطرهم  بجنبه.كسر  إللي  الشرطة 
العسكر يجمعوله مبلغ ويساعدوه  وقرروا 
وملا  بابه  دقوا  وراحو   ) دينار   250( فجمعوا 
ربك  دينار   250 هذي  )تفضل  له:  قالو  طلع 
يعني..أخذها  بعتها لك( علشان اليحرجوه 
منهم ودخل البيت وقام كتب رسالة ثانية 
فوق  نزلت  وطبعاًً  وطيرها،  ببالونه  وربطها 
كاتب:  ولقوه  فتحوها  الشرطة،  مركز 
الشرطة  وترى  العطية  على  أشكرك  )ربي 

القوادين سرقوا نصها(:

كنت معزومة لعرس والحظت وحدة تشرب 
بكمية  متر  وتاكل  التمر  مع  القهوة  في 

كبيرة صدمتني
لي  قالت  ؟  كثير  التمر  حتبي  أختي  قلتلها 

تعرفي أنه والدتي عاشت 110 سني

مع  كثير  متر  تاكل  كانت  ليش  لها  قلت 
القهوة ؟؟

قالت ال  ال ,  اهلل يرحمها عمرها ماتدخلت 
في شي ما يخصها 

الشيخ  شرم  يروحوا  قرروا  متجوزين  إتني 
فيه  امضوا  اللي  الفندق  بنفس  يحتفلون 

شهر العسل قبل 30 سنة 
بس الزوجه كانت مشغوله

 ومش هتقدر تروح مع جوزها وقررت تروحله 
بعد يومي

الزوج وصل الفندق 
وهو بيرتب حاجاته في األوضه

ترابيزه  علي  محطوط  بكمبيوتر  فوجيء   
وفيه خط نت

ملراته  إمييل  يبعت  انه  فكره  له  فخطرت 
ويفاجئها بيه

وهو بيبعت االمييل ملراته غلط في حرف
 واالمييل وصل لشخص تاني

الشخص ده كان ارمله في اخلمسينات 
وكانت راجعه من دفنه جوزها

وهي بتفتح امييلها وبتقرا االمييل املبعوت 
وقعت علي االرض ودخل ابنها االوضه

ومغمي  االرض  علي  مرميه  امه  وشاف   
عليها

االبن بص علي الشاشه وقرا االمييل :
}} زوجتي العزيزة - وصلت بخير واحلمد هلل 

ميكن حتتفاجئي إلنك بتسمعي أخباري
 عن طريق االنترنت 

بس دلوقتي بقي عندهم هنا كمبيوترات
 والواحد يقدر يبعت أخباره لألحباب

عموما أنا لسه واصل حاال
 وأتأكدت إن كل حاجه جاهزه لوقت وصولك

 لعندي اجلمعه اجلايه 
علي فكرة اشتقتلك كتير

 وامتني تكون رحلتك مريحه زي رحلتي
علي فكره قبل ما انسى 

متجبيش معاكي هدوم كتيره الن اجلو هنا 
جهنم 

متتأخريش عليا {{

حكمة

في  مطلوب  التابعي  من  النوع  هذا 
مؤسساتنا وجمعياتنا 

هل  العمل  في  موظفي  ثالثة  مدير  سأل 
)2+2 =5( ؟

فأجــــاب االول : نعـــم يـا سيـدي =5
اما الثـاني فأجاب : نعــم يا سيـدي =5 إذا 

اضفنا لها واحد
و الثـالث : قال ال سيدي خطأ فهي=4

و في اليوم التالي لم يجد املوظفون زميلهم 
الثالث في العمل و بعد السؤال عنه علموا 

انه مت االستغناء عنه !!
فتعجب نائب املدير و قال للمدير: يا سيدي 

لم مت االستغناء عن الثالث؟
فرّد قائآل :

اما االول : فهو كذاب و يعلم انه كذاب ) و 

هذا النوع مطلوب(
ذكي  انه  يعلم  و  ذكي  فهو   : الثاني  أما 
النوع  هذا  و   ( يرضيه  ال  ما  عن  ويتستر 

مطلوب(
صادق  انه  يعلم  و  فصادق   : الثالث  أما 
و  متعب  النوع  )هذا  يرضيه  ال  ما  ويفضح 

صعب التعامل(
ثم سأل املدير نائبه : هل 2+2=5 ؟

و  سيدي  يا  قولك  سمعت   : نائبه  فقال 
يستطيعون  ال  فمثلي  تفسيره  عن  عجزت 

تفسير قول عالم
فرد املدير في نفسه : و ذلك منافق ) و هذا 

النوع محبوب(

حكاية اليوم

من كعب الدست
كانت “القاورما”  : هي من أشهى املأكوالت 
اللحم  حلفظ  شعبي  وأسلوب  الشعبية 
الشتاء  فصل  في  سيما  وال  طويلة  مدة 

وذلك قبل عهد البّرادات الكهربائية .
من  قطع  وهي  القاورما  يصنعون  وكانوا 
يطبخون  كانوا  و  بالدهن،  مطبوخة  الهبر 
حلم الذبيحة بالدهن الذي حتتويه على النار  
في “دست” كبير ثم يعبئونها بعد طبخها 
في دست و هو وعاء كبير من الفخار  فتبقى 
صاحلة لألكل طوال فصل الشتاء و ال تفسد  

.
الدهن  وأثمن من  الهبر وهو أطيب  وملّا كان 
يرسب في كعب الدست عند طبخه لذلك 
كان القروي إذا تكلم عن جودة ما عنده من 
القاورما يقول أنها :” من كعب الدست ” أي 
أنها طيبة لذيذة املذاق و كمية الهبر فيها 

أكثر من كمية الدهن .
في   ” الدست  كعب   ” نستعير  صرنا  ثم 
كقولنا:  الشعبية  املأثورات  عن  كالمنا 
خبرية   ” أو   ” الدست  كعب  من  حكاية   ”
تصريح من كعب   ” أو   ” الدست  من كعب 
او  الدست  كعب  من  طوشة  او   ” الدست 

اغالق من كعب الست  وما أشبه ذلك …
و اليوم نعيش معاناة من كعب الدست لم 

يسبق لها طعم  مثيل ... !!!
. ويسعد  العاجل  الفرج   نسأل اهلل تعالى 

اوقاتكم من كعب الدست

انه العدل : 
حاول  تشرشل  حكومة   في  العدل  وزير 
اجتماع  إلى  للوصول  بسيارته  اإلسراع 

طاريء لمجلس الوزراء ... 
وفي تلك اللحظة حاول عامل النظافة عبور 

الشارع بعربته أمام سيارة الوزير ... 
فاضطر الوزير الى أن يبطيء قلياًل ...

القمامة  بعض  سقوط  بسبب  العامل  ارتبك 
على أرضية الشارع ...

األوساخ  إللتقاط  مسرعًا  سيارته  من  فنزل 
الساقطة وإعادتها للعربة مما سبب في تأخر 

سيارة الوزير !!!
أعصابه  فقد  ان  بعد  الوزير  من  كان  فما 
وقال  السيارة  نافذة  من  رأسه  أخرج  ان  اال 

للعامل :
*يا احمق* 

يعرف  ال  وهو  السيارة  رقم  العامل  التقط 
صاحبها وقدم شكوى لبلدية لندن ...

النفايات  رفع  بعدم  أمرها  البلدية  أصدرت 
من امام بيت الوزير ورفعت الشكوى لرئاسة 

الوزراء ... 
طالب ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 

حينها وزيره باإلعتذار للعامل ...
فما كان من الوزير اال ان قدم استقالته فورًا 

وذهب ليقدم اعتذاره للعامل ...
*ولكن تشرشل رفض اإلستقالة !!!* 

أتعلمون لماذا ؟؟؟
ولن  وزيرًا  وانت  أهنته  لقد   : للوزير  قال 
أرضى أن تعتذر له وانت شخصًا عاديًا ...
وان إستقالتك ستظل معلقة حتى تعتذر وأنت 

وزير ... 
اعتذر الوزير ثم قبلت استقالته !!!

هذه  استغرقتها  التي  أيام  التسعة  خالل  و 
الوزير  منزل  أمام  القمامة  تجمعت  القضية 
ال  فيه  يقطن  الذي  الشارع  رائحة  وصارت 
تطاق مما اضطر الوزير ان ينزل كل ليلة 
إلى  منها  بعضًا  الخاصة  بسيارته  لينقل 

خارج المدينة !!! ....
*الحكمــــــه* 

ثم  العدل،  ثم  العدل،  انه  نعم   ... العدل 
القوي  من  القانون  يقتص  العدل....حين 

لصالح الضعيف... 
وهو سبب تفوقهم وسبب تأخرنا...

مساواتهم وطبقيتنا ...
نظامهم وفوضويتنا ...

*الشعوب من تصنع فراعينها*

أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل إال بعد 8000 عام !

كيف انعكس 2021 على أثرياء العالم؟ 
ومن اقتنص الفرصة؟

شركة آبل تنافس دواًل كبرى مثل بريطانيا والهند..
 قيمتها السوقية تجاوزت 3 تريليونات دوالر

لطفلين من  أستراليا  أبا  منعت دعوى طالق 
مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبا، بعد 
أن تقدمت طليقته بشكوى ضده تطالبه بتقديم 

النفقة ألطفاله.
 44 البالغ  هابرت،  نوعام  األسترالي  وانتقل 
عام  إسرائيل  في  للعيش  العمر  من  عاما 

2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته. 

المحكمة  إلى  السابقة  زوجته  قدمت  وعندها 
»طلب منع سفر«، يمنعه من مغادرة إسرائيل 
ألي سبب كان حتى يدفع »ديونا مستقبلية« 
من مبالغ النفقة ألطفاله، والتي بلغت 3.34 

مليون دوالر في عام 2013. 
اإلجمالي،  المبلغ  األب  يدفع  أن  حين  وإلى 
ديسمبر   31 قبل  إسرائيل  مغادرة  من  يمنع 

على  للحصول  إمكانية  أية  بدون   ،9999
إعفاءات العمل أو اإلجازة. 

وأنا   ،2013 عام  »منذ  هابرت:  وأوضح 
محتجز في إسرائيل«. 

وُيعتقد أن هابرت هو واحد من العالقين في 
إسرائيل بسبب قانون الطالق.

News. لموقع  تصريح  في  هابرت  وقال 

أستراليين  مواطنين  »هناك  إن   com.au
آخرين مثله، يتعرضون لالضطهاد من قبل 
الجهاز القضائي اإلسرائيلي فقط ألنهم كانوا 

متزوجين من إسرائيليات«.

I24 :المصدر

»بلومبرغ«  صحيفة  كشفت  لها،  تقرير  في 
الناس  أغنى  إلى  بالنسبة   2021 »عام  أن 
على هذا الكوكب، كان عاما مليئا بالمكاسب 

الهائلة والخسائر الفادحة«.
وأشارت »بلومبرغ« في تقريرها إلى أن »ثروة 
إيلون  األمريكي  األعمال  ورجل  الملياردير 
ماسك، إلى مستويات لم يحققها إال الملياردير 
والمصرفي، جون دي روكفلر«، الفتة إلى أن 
المستثمر بيل هوانغ، مستثمر أمريكي كوري، 
وتقلصت  أيام،  في  دوالر  مليار   20 خسر 
ثروة بيل غايتس - الذي كان أغنى رجل في 

العالم - بعد طالقه«.
كان  الغالب،  »في  قائال:  التقرير  وأوضح 
هذا  )في  مليارديرا  تكون  ألن  مناسبا  الوقت 
المرتفعة  األسهم  أسواق  أدت  حيث  العام(، 
والتقييمات المتزايدة لكل شيء، من القصور 
تعزيز  إلى  السلع  إلى  المشفرة  العمالت  إلى 
في  شخص   500 ألغنى  الجماعية،  الثروة 
حتى  دوالر  تريليون   1 من  بأكثر  العالم 
للعام  العالم  في  كورونا  جائحة  انتشار  مع 
أن  تعني  »المكاسب  أن  إلى  الفتا  الثاني«، 
عن  تزيد  قياسية  ثروات   10 اآلن  هناك 
فوق   200 من  وأكثر  دوالر،  مليار   100
10 مليارات دوالر، حيث وصل ماسك إلى 
في  شخص  أغنى  جعله  الثروات  مستوى 

التاريخ الحديث«.
الثروة  »صافي  أن  الصحيفة  وأوضحت 
»بلومبرغ«  مؤشر  على  يتجاوز  المجمعة 
أي  دوالر،  تريليون   8.4 اآلن  للمليارديرات 
لجميع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  أكثر 

البلدان باستثناء الواليات المتحدة والصين«.
موسكو  إلى  واشنطن  »من  التقرير:  وتابع 
خطابهم  من  المشرعون  صعد  بكين،  إلى 
حول أصحاب الثراء الفاحش، وتعهدوا برفع 
الضرائب وسد الثغرات استجابة للضغط العام 
واستنزاف الميزانيات، وفي أكتوبر الماضي، 
الشيوخ  بمجلس  المالية  اللجنة  رئيس  كشف 
مقترحة  ضريبة  عن  وايدن  رون  األمريكي 
تستهدف على وجه التحديد ثروات مكونة من 
10 أرقام، وبالرغم من أن ضريبة المليارديرات 

سرعان ما أثارت ازدراء أمثال ماسك، واختفت 
سابق  اقتراح  تالشى  كما  أيام،  غضون  في 
برفع  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  قدمه 
الميراث ومضاعفة الضرائب  الضرائب على 
مصدر  وهي  الرأسمالية،  المكاسب  على 
إذ  المليارديرات،  من  للعديد  للدخل  رئيسي 
إلغاء  بالراحة مع  األثرياء  يشعر األمريكيون 

الزيادات الضريبية في الوقت الحالي«.
تحديدا،  وبالصين  اآلخر،  الجانب  في  أما 
عام  أسوأ  البالد  في  المالية  النخبة  شهدت 

لها منذ أن بدأت »بلومبرغ« في تتبع الثروة 
عام 2012 ، حيث خسرت 61 مليار دوالر 
الكبيرة  التكنولوجيا  بكين  هاجمت  عندما 
رجل  واختفى  المشترك«،  »الرخاء  وعززت 
بابا«  األعمال جاك ما من مجموعة »علي 
وتنازل  العام  المسرح  من  المحدودة  القابضة 
دوالر وسط  مليار  العقارات عن 35  أباطرة 
إجراءات  إلى  أدت  متصاعدة  ديون  أزمة 

صارمة من قبل المنظمين.
أغنى  بين  من  فمن  »بلومبرغ«،  وفق 
األصول  العام  هذا  الجديدة  الثروة  مصادر 
وأسهم  الرقمية،  »األصول  األقل:  الملموسة 
و حديًثا  المدرجة  التكنولوجيا  شركات  أسهم 

.»SPACs
كان  عام،  »بشكل  الصحيفة:  تقرير  وقال 
الضخمة،  والمدفوعات  الكبيرة  التقلبات  عام 
بشأن  الحذر  وتزايد  التقييمات  ارتفاع  ومع 
العديد  اغتنم  المحتملة،  الضريبية  الزيادات 
أبرمت  إذ  للبيع،  اللحظة  المليارديرات  من 
بقيمة  صفقة  شيكاغو  في  بارزة  غير  عائلة 
لمورديها  أسهم خاصة  مع  دوالر  مليار   32
أكبر  األرجح  على  وهو  الطبية،  السلع  من 
كما  واحدة،  لعائلة  التاريخ  في  سيولة  حدث 
أفرغ أغنى المليارديرات األمريكيين 43 مليار 
دوالر من المخزون حتى بداية ديسمبر، أي 
التي  دوالر  مليار  الـ20  ضعف  من  أكثر 

باعوها في عام 2020 بأكمله«.
المصدر: »بلومبرغ«

حققت شركة »آبل« األمريكية، مساء اإلثنين 
3 يناير/كانون الثاني 2022، رقمًا تاريخيًا، 
تريليونات   3 السوقية  قيمتها  تجاوزت  حيث 
دوالر، لتصبح أول شركة مساهمة في العالم 

تسجل هذه القيمة.
سجل سهم »آبل« نحو 3% إلى أعلى مستوى 
على اإلطالق عند 182.88 دوالر، متجاوزًا 
182.85 دوالر للسهم، وهو السعر المطلوب 
لتصل قيمة الشركة إلى 3 تريليونات دوالر، 
ألول  للشركة  السوقية  القيمة  تجاوزت  فيما 
مرة عتبة 1 تريليون دوالر في أغسطس/آب 
تريليون دوالر في  عام 2018 وتجاوزت 2 

أغسطس 2020.
فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 
أصبحت  اإلنجاز  هذا  آبل  تحقيق  بعد  أنه 
اإلجمالي  الناتج  تقريبًا  تساوي  حاليًا  قيمتها 
لبريطانيا أو الهند وستة أضعاف بنك »جي 
»جنرال  شركة  ضعفًا  و30  مورغان«  بي 
المشفرة في  العمالت  إلكتريك« وقيمة جميع 

العالم.
من  السوقية  آبل  قيمة  وصول  واستغرق 

تريليونين إلى 3 تريليونات دوالر 16 شهرًا، 
بفضل ارتفاع سهمها بشدة في اآلونة األخيرة

هيمنة التكنولوجيا األمريكية
وفي وقت سابق، قال برايان فرانك، وهو مدير 

اآلن  آبل  »إن  كابيتال:  فرانك  في  محفظة 
السوق،  في  قيمة  الشركات  أكثر  من  واحدة 
األمريكية  التكنولوجيا  هيمنة  يظهر  ما  وهو 
على  المستثمرون  بات  وكيف  العالم،  في 

يستخدمون  داموا  ما  أمينة  أيٍد  في  أنهم  ثقة 
منتجات آبل. السهم استفاد على ما يبدو من 

كل نتيجة جيدة محتملة«.
المحافظ  مديري  كبير  مورغان،  دانيال  أفاد 
في ساينوفوس تراست، بأن من بين مصادر 
المستثمرون  يتوقعها  التي  الجديدة  اإليرادات 
آبل كار، إلى جانب النمو في فئات خدمات 
تزال  ال  التي  والتلفزيون  التطبيقات  مثل 
متراجعة كثيرًا فيما يتعلق بإدرار الدخل على 
الشركة عن مبيعات آيفون، التي تمثل %65 

من إيرادات الشركة.
سيعزز تجاوز حاجز الثالثة تريليونات دوالر 
التنفيذي تيم كوك،  من مكانة رئيس الشركة 
الذي تولى المنصب بعد استقالة ستيف جوبز 
عام 2011، ليشرف على توسع الشركة في 

منتجات وأسواق جديدة.
أواندا:  في  المحلل  مويا،  إدوارد  قال  إذ 
العقد  بعمل مذهل خالل  تيم كوك  قام  »لقد 
الماضي، إذ رفع سعر سهم آبل بما يزيد عن 
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كيف تربح 100 ألف دوالر شهريا على شبكات التواصل االجتماعي ؟

اكتشاف ساللة جديدة لكورونا بي 1.640.2 في فرنسا وتحمل 46 طفرة

محكمة صينية تثير جداًل واسعاً بسبب موقفها من الخيانة الزوجية..
 قرَّرت أنها ليست مبرراً للطالق

حقائب األمل… رواية ليورام كاتس
*نص صهيوني دعائي ال يرقى إلى مستوى الرواية*

يمكن للمؤثرين في شبكات التواصل االجتماعي 
جني أموال طائلة على منصات مثل تيك توك 
)TikTok(، ويوتيوب )YouTube( وإنستغرام 
على  يتوقف  ذلك  لكن   ،)Instagram(
بها  يحظى  التي  المشاهدات  وعدد  المتابعين 

المحتوى الذي يقدمونه.

نشر موقع »سي إن بي سي« )CNBC( تقريرا 
المؤثر في  الذي يحتاجه  المتابعين  حول عدد 
التواصل االجتماعي، من أجل كسب  شبكات 

100 ألف دوالر شهريا.
وفي حين أن النجوم الكبار مثل دوين جونسون 
جينر  وكايلي  روك«-  »ذا  باسم  -المشهور 
)الذين  رونالدو  كريستيانو  القدم  كرة  ونجم 
على  متابع  مليون   200 من  أكثر  منهم  لكل 
إنستغرام(، يمكنهم كسب أكثر من مليون دوالر 
مقابل كل منشور، وفقا لشركة التحليل »إتش 
المؤثرين  فإن  )HQ Hopper(؛  هوبر«  كيو 
ال  االجتماعي  التواصل  بشبكات  العاديين 
المتابعين لكسب  العدد من  إلى هذا  يحتاجون 

بعض المال، خالفا لما قد تعتقده.
االجتماعي«  »للدخل  جديدة  لتقديرات  فوفقا 
للموسيقى »اليكد  الترخيص  بها منصة  قامت 
عدد  هو  يأتي  ما  فإن   ،)Lickd.co( كو« 
المتابعين الذي تحتاجه على يوتيوب وتيك توك 

وإنستغرام لكسب 100 ألف دوالر.
بيانات من مركز  وقد استخدمت »اليكد كو« 
التسويق للمؤثرين »يوتيوب موني كالكيليتور« 
 ،)YouTube Money Calculator(
الذين  المتابعين  عدد  لمعرفة  أخرى  ومنصات 
جني  من  لتتمكن  توك«  »تيك  على  تحتاجه 

األموال.
لالنضمام إلى برنامج »يوتيوب بارتنر« يحتاج 
المؤثر إلى ألف مشترك على األقل في قناته 
الخاصة على اليوتيوب، كما يحتاج إلى أكثر 
من 4 آالف ساعة مشاهدة من الجمهور العام

يوتيوب
ووفقا للتقديرات، فإن المرء يحتاج إلى ما ال يقل 
يوتيوب ونحو  قناته في  ألف مشترك في  عن 
ألف  لكسب 100  مليون مشاهدة سنويا،   24

دوالر من خالل يوتيوب.
يجب  يوتيوب،  في  قناتك  من  المال  ولكسب 
أن تكون مسجال في »برنامج يوتيوب بارتنر« 
 YouTube‘s Partner Programme(
YPP((( الشريك لليوتيوب، والذي يمكنك من 
مصاحبة  إعالنات  خالل  من  األموال  جني 

لمقاطع الفيديو التي تشاركها على قناتك.
بارتنر«،  »يوتيوب  برنامج  إلى  ولالنضمام 
يحتاج المؤثر إلى ألف مشترك على األقل في 
قناته الخاصة على يوتيوب، وإلى أكثر من 4 

آالف ساعة مشاهدة من الجمهور العام خالل 
األشهر الـ12 السابقة لتقديم طلبه، كما يحتاج 
 )AdSense( لديه حساب في  يكون  أن  إلى 

مرتبط بقناته، وفقا لموقع يوتيوب.
فإن  المختصة،  المنصات  تقديرات  ووفق 
متوسط دخل مستخدمي يوتيوب يقدر بـ7.60 
دوالرات لكل ألف مشاهدة، تذهب 45% منها 

إلى شركة غوغل.

إنستغرام
ويحتاج مستخدمو إنستغرام إلى ما ال يقل عن 
5 آالف متابع، وإلى 308 منشورات مدعومة 
من  دوالر  ألف   100 لكسب  سنويا،  برعاية 

إنستغرام.
وقد يكون ذلك أمرا سهل التحقيق، فقد كشف 
أو«  بي  »إتش  إنتاج  من  حديث  وثائقي  فيلم 
العاديين  لألشخاص  يمكن  كيف   ،)HBO(
منصات  من  وغيره  بـ«إنستغرام«  التالعب 
مؤثرين  ليصبحوا  االجتماعي،  التواصل 

مشهورين على اإلنترنت.

وتشير التقارير إلى أن المؤثر الذي لديه أكثر 
من مليون متابع، يمكنه جني أكثر من 250 
ألف دوالر لكل منشور من العالمات التجارية.

إنستغرام،  خالل  من  المال  بعض  ولكسب 
بتغيير  سي«  بي  إن  »سي  موقع  ينصحك 

حسابك ليصبح حسابا احترافيا.

تيك توك
آالف   10 إلى  توك  تيك  مستخدم  ويحتاج 
مشترك على األقل في حسابه في »تيك توك« 
وأكثر من 270 مليون مشاهدة سنويا، ليتمكن 

من كسب 100 ألف دوالر من المنصة.
وكما هي الحال بالنسبة ليوتيوب، فإن تطبيق 
تيك توك لديه برنامج شراكة يطلق عليه »تيك 
 TikTok Creator( فاند«  كرييتور  توك 
إلى  لالنضمام  شروط  وهناك   ،)Fund
البرنامج، منها أن يكون صانع المحتوى مقيما 
أو  المتحدة  المملكة  أو  المتحدة  الواليات  في 
فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو إيطاليا، وأال يقل 
عمره عن 18 عاما، وأن يكون لديه ما ال يقل 
مشاهدة  ألف  و100  متابع،  ألف   100 عن 
في  يشاركه  الذي  الفيديو  لمحتوى  األقل  على 
سابقة  يوًما   30 خالل  توك«  بـ«تيك  حسابه 
لتقديم طلبه، كما يشترط أيًضا أن يلتزم حسابه 
بإرشادات مجتمع »تيك توك« وشروط الخدمة 

الخاصة بالمنصة.
وللوقوف على مقدار المال الذي يمكن أن تجنيه 
من خالل عدد متابعيك في منصات التواصل 
االجتماعي، يمكنك استخدام اآللة الحاسبة التي 

.)Lickd.co( »يوفرها موقع »اليكد كو
المصدر : الصحافة األميركية

نبيل عودة

حقائب األمل… نص سردي اقرب إلى الكتابة 
ضابط  وهو   – كاتبه  يستعرض  التسجيلية، 
 -1982 لبنان  احتالل  جيش  في  إسرائيلي 
اضطر  لبناني  تاجر  مع  تطورت  له  عالقة 
وخالل  إسرائيل،  من  بضائعه  استيراد  إلى 
التاجر  حياة  في  جانبا صعبا  يتبين  العالقة 
اللبناني وزوجته: عجزهما عن إنجاب طفل. 
“األخالقيات  كاتس  يستعرض  المقدمة  في 
الحميدة” لالحتالل اإلسرائيلي الذي أقام “وحدة 
تقديم المساعدة لسكان لبنان” حتى يبدو أن 
المسفوك  اللبنانيين  االحتالل اإلسرائيلي ودم 
سكان  لمساعدة  “الوحدة  إقامة  لهدف  كان 
قام  التي  الجهود  لبنان“؟! ويستعرض كاتس 
بها جيش االحتالل اإلسرائيلي لتسهيل حياة 
اللبنانيين من حرب لم يختاروها، وهم يلقون 
المخيمات  في  الفلسطينيين  على  بمسؤوليتها 
حيث  الجنسية  ومن  الوطن  من  المحرومين 
الحياة  والتملك ومن  العمل  لجأوا، ومن حق 
بأقل مستوى يعيشه اإلنسان، وحلمهم بالعودة 
لحياة  ورفضهم  إرهابا،  يصبح  وطنهم  إلى 
اللبنانيين  حياة  مجرى  يعيق  لبنان  في  الذل 
كي تجيء إسرائيل، ربما إلنقاذ اللبنانيين… 
ليعتدي على  بلدهم  فجأة في  برَز  من جسٍم 
وذلك  اللبنانيين،  حياة  ويمرمر  إسرائيل، 

بتعريضهم لحروب لم يختاروها.

بعد  العسكري  الحكم  فترة  عاش  كشاب  أنا 
إسرائيل  دولة  وإقامة   )48( فلسطين  احتالل 
على خرائب شعبي الفلسطيني، أحمل ذكريات 
اإلسرائيلي  العسكري  الحكم  فترة  عن  صعبة 
)االحتاللي( ومن المستحيل أن جيشا محتال 

قادر على حمل رسالة إنسانية.

على  طيبا  إنسانا  كاتس  يورام  يكون  قد 
المستحيل  من  ولكن  الشخصي،  المستوى 
ال  تدميرية  آلة عسكرية  على  طيبته  إضفاء 
تتردد في قصف سكان آمنين ومدارس تعج 
تحتية  بنى  وتدمير  ومستشفيات  باألطفال 
لنساعد،  هنا  أننا  االدعاء  ثم  أبرياء  وحياة 
أو  أنساني  والمساعدة األكبر في أي مفهوم 
وكنسه،  االحتالل  إنهاء  هو  دولي،  قانوني 
واالعتراف بحق الشعب الفلسطيني )ونعرف 
دولته  وبناء  بالتحرر  منقوص(  حق  انه 
شاهدها  التي  اللجوء  مأساة  وحل  المستقلة 

بل  اليوم،  حتى  تتغير  ولم  لبنان  في  كاتس 
تزداد حدة ومأساوية.

الجيش  مكتب  في  كاتس  يورام  وجود  خالل 
لمساعدة اللبنانيين يتعرف على تاجر لبناني 
… يساعده في الوصول إلى إسرائيل لشراء 
شخصية،  بعالقة  ويرتبطان   .. البضائع 
اللبناني  لصديقه  أن  كاتس  يورام  ليكتشف 

مشكلة تنغص حياته رغم أمواله الكثيرة.

وهنا نصل للمضمون األساسي للرواية.

النص يتركز في قسمه الكبير، حول مشكلة 
اإلنجاب وعالج الزوجين في إسرائيل. حيث 
لدى  وليس  التاجر  لدى  المشكلة  أن  يتبين 
زوجته، رغم أن الفحوصات في العالم العربي 
أكدت على عقر المرأة. تلميح واضح للموقف 
الطب  حتى  يقول  كأنه  المرأة.  من  السلبي 

العربي يدين المرأة.

استعمال  حول  يتركز  النص  من  كبير  جزء 
منى من متبرع لتقوية منى الزوج وإخصاب 
البويضات وإعادتها لرحم المرأة. وبشكل غير 
إسرائيل  بين  الطبية  الفجوة  نلمس  مباشر 
الصغيرة والعالم العربي، وربما بين عقليتين، 
على  اإلثم  كل  تضع  التي  العربية  العقلية 
العلمية«  و«العقلية  الموضوع،  وتغلق  المرأة 
قدم  على  والرجل  المرأة  ترى  التي  إلسرائيل 
موقف  بدون  المشكلة  وتبحث عن  المساواة، 
السبب  الى  بالوصول  تنجح  لذا  مسبق، 

لتعالجه.

العالج المقترح محرج للرجل الشرقي المعتز 
برجولته ومهين له أن يكتشف انه عاقر رغم 
قدراته الرجولية … ويبدو ان هذه قاعدة طبية 
العربي …  العالم  قاعدة عقلية في  كما هي 
اذ أكدت التقارير “الطبية” العربية من لبنان 

والقاهرة أن المشكلة في المرأة.

حتى جاء االحتالل الدموي للبنان، الذي نفذ 
أطفال  فيهم  بما  السكان  ضد  رهيبة  مجازر 
والمهم  الفلسطينيين،  الالجئين  وأطفال  لبنان 
الطب  ليساعده  العاقر،  للتاجر  الفرج  جاء 
قام  أن  بعد  عقره،  تجاوز  في  االسرائيلي 
العسكر بتدمير حياة االف السكان واألطفال 

في لبنان، وطن التاجر!!

التاجر  مع  مشاعرنا  مقيتة …  هنا  المعادلة 
ألن ينتهي زمنه العاقر، لكن خلفية الحدث ال 
تغيب عن ذهننا. متى ينتهي زمن الفلسطينيين 
العاقر؟! هنا المشكلة الجوهرية التي تستحق 

ان نتعامل معها في األدب أيضا !!
ونعود لبطل الحكاية التاجر العاقر … فعبر 
الشرقية  العقلية  بها  تتميز  وترددات  نقاشات 
ولقاءات مع من عبروا بنفس التجربة، ولقاء 
الوحيد  بالحل  التاجر  يقتنع  شيخ..الخ،  مع 
بأن  بطفل..  يرزق  لكي  الوحيدة  والفرصة 
يخلط زرع من متبرع مع زرع التاجر ليصبح 

مثمرا.
بعد  وانه  باإلخصاب،  الحكاية  تنتهي  وهكذا 
انقطعت  لبنان  إلى  وزوجته  التاجر  عودة 
العالقات، ليتسلم يورام كاتس من باريس، بعد 

سنة، طردًا مع صورة الطفل المولود.

الكاتب العبري يورام كاتس، يحاول أن يقدم 
صيغة بديلة عن العداء والقتل والدم الذي ميز 

ويميز العالقات اإلسرائيلية مع لبنان.

السؤال المركزي: هل قدم لنا يورام كاتس نصًا 
روائيًا؟!

لمجمل  ويفتقد  بصيغة صحفية  كتب  النص 
جانب  فيه  ذلك  ومع  الروائية،  المركبات 
فوق  ويسمو  ينتصر،  لو  أتمنى  أنساني 
الجانب العدائي االحتاللي الدموي الذي يميز 
سياسات إسرائيل ونهجها، مع لبنان والشعب 

الفلسطيني وسائر الدول العربية.
اللبناني  التاجر  يظهره  الذي  العداء 
ومن  الجنسية  من  المحرومين  للفلسطينيين، 
لبنان،  في  العمل  وحقوق  اإلنسانية  الحقوق 
تصويره  في  كاتس  حتى  يتردد  ال  واقع  هو 
بشكل صحيح، وبالنسبة لكاتس يبدو الحديث 
الالجئين كحديث عن مجموعة سكانية  عن 
الحتالل  دخل  ال  لبنان،  في  فجأة  نشأت 
المشاكل  يسببون  بها.  لوطنهم  إسرائيل 
والمشكلة  يريدونهم،  ال  واللبنانيون  للبنانيين، 

ال دخل إلسرائيل بها.
واضح أن ما اشغل يورام كاتس، ليس مشاكل 
فلسطين،  نكبة  أنتجتها  التي  والعداء  الحرب 
لمساعدة  واستعداده  المحتل  إنسانية  إنما 
بالطبع  إسرائيل…  داخل  عاقرين  زوجين 

عالج كلف التاجر مبالغ طائلة جدا …

وهو  الروائية،  العناصر  لمعظم  يفتقد  النص 

أقرب إلى السرد اإلخباري. صحيح أن قصة 
… النقي  اإلنساني  الحس  تثير  الزوجين 

ولكن المضمون يبقى خبرا وليس رؤية روائية 
لخبر  يمكن  ال  دموي،  نزاع  لواقع  مشرقة 
قصصي أن يجعل النص نهجا لرؤية مختلفة 
وعالقات مختلفة وعالم مختلف، خاصة وأن 
وكأنه جزء من  االحتالل  مع  يتعامل  النص 
الوصايا العشر التي استلمها موسى، حسب 

اسطورة التوراة، من ربه في جبل سيناء.

ولو طرحنا القصة من زاوية إنسانية أخرى، 
على  الحصول  بطلب  تقدم  فقيرا  لبنانيا  بأن 
مساعدة لعالج العقم، أو لعالج صحي آخر، 
وربما عالج مصابين ومشوهين نتيجة العدوان 
اإلسرائيلي على لبنان؟ هل كان سيجد آذانا 

صاغية وقلوبا ترحم؟

أحد  جراح  عالج  االحتالل  أن  نسمع  لم 
على  تلقوه  العالج،  تلقوا  ومن  الضحايا، 
نكون  أن  يجب  ربما   … باألساس  حسابهم 
سعداء ألن المحتل لجنوب لبنان نظم رحلة 
النص،  في  جاء  كما  الفلسطينيين،  لالجئين 
التي  قراهم  ويشاهدوا  وطنهم  رائحة  ليشموا 
تحولت إلى خرائب وبلدات ال تعرف لغتهم، 
المحتل  إنسانية  ولكن  أمالكهم.  فوق  تبنى 
تتجلى بتكريم الفلسطينيين بغذاء في كيبوتس 
في  القادمين  ويسكن  ويأكل  ويدرس  يحرث 

أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم.

الالجئين  أولئك  استطاع  كيف  اعرف  ال   
ابتالع لقمة الغذاء وهم يرون مأساتهم مجسدة 

وتاريخهم مستلب وأرضهم تغتصب !!
الترجمة:  لغة  حول  مالحظة  من  بد  ال 
للترجمة  استاذ  هو  تامر  ابو  نادر  المترجم 
برز  قصصي  وكاتب  الكليات  في  المهنية 
لغته  تتميز  لألطفال،  بالكتابة  باألساس 
والسهلة  المتقنة  الجميلة  بالصياغات  العربية 
في مبناها ومعانيها ووضوحها. وانا على ثقة 
النص جمالية  الترجمة أضفت على  لغة  ان 
خاصة، وبالطبع ال عالقة للمترجم بمضمون 

النص!!
حجم  )160 صفحة  األمل  حقائب  الكتاب: 

صغير(
المؤلف: يورام كاتس

ترجمه للعربية: نادر أبو تامر
إصدار: دار الهدى- كفر قرع

الزوجية  الخيانة  أنَّ  صينية  محكمة  أعلنت 
جداًل  أثار  مما  للطالق؛  كافيًا  سببًا  ليست 
عللت  وقد  البالد،  أنحاء  جميع  في  محتدمًا 
أسباب  من  »الحد  إلى  ترمي  بأنها  ذلك 
في  جاء  ما  وفق  وذلك  التافهة«،  الطالق 
البريطانية،   The Times لصحيفة  تقرير 

الثالثاء 4 يناير/كانون الثاني 2021.
محكمة شاندونغ العليا، الواقعة على الساحل 
 3 اإلثنين  ُنِشر  مقال  في  قالت  الشرقي، 
الغرامية  العالقة  إنَّ  الثاني،  يناير/كانون 
ليست »عالقة مستقرة خارج نطاق الزواج«، 
الطالق.  لطلب  أساسًا  توفر  ال  وبالتالي 
وجاء في المقال أنَّ »موقف القانون األخير 
االنفصال  عمليات  لمنع  يهدف  الطالق  من 
التافهة«. لكن المقال ُحِذف الحقًا بعد رد فعل 

شعبي عنيف.

جدل كبير

الخيانة  بشأن  شاندونغ  محكمة  آراء  تكن  لم 
اجتذب  فقد  لالنقسام،  إثارًة  أقل  الزوجية 
 48 خالل  مشاهدة  مليون   980 الموضوع 
التواصل  منصة   ،Weibo على  ساعة 

االجتماعي الرائدة في الصين.
على  تشجيع  هذا  »هل  مستخدم:  تساءل   
الخيانة؟«، فيما قال آخر: »كلنا خائفون من 
الزواج«، وأضاف ثالث: »هل أصبح الزواج 

بمثابة أغالل؟«.
لي ليزينغ، وهو محاٍم مقيم في بكين، يقول إنَّ 
المقال يمثل مشكلة ألنه ينتهك حق الفرد في 
المحكمة  أنَّ  الرغم من  الطالق، على  طلب 
قد ال تحكم لصالح مقدم الطلب، وفقًا لموقع 

The Paper الذي تديره الدولة.
القانون،  أستاذ  أيوو،  تشين  أخبر  بدوره، 

ينبغي ألحد  أنه ال   ،The Paper صحيفة 
أن يقتصر على األسباب المذكورة في القانون 
المدني، بما في ذلك »العالقة المستقرة خارج 
عند  المحكمة،  ذكرتها  التي  الزواج«  نطاق 

طلب الطالق.
سياسات الصين االجتماعية الجديدة

يأتي هذا في وقت تحارب الصين ارتفاع معدل 
المدعومة  المشورة  تقديم  خالل  من  الطالق 
من الدولة، وإجبار األزواج الذين يرغبون في 
مدتها  »تهدئة«  بفترة  المرور  على  االنقسام 

شهر واحد. 
معدل  انخفاض  لمكافحة  ُمصمَّمة  أنها  كما 
لكنها  البالد،  في  السكان  وشيخوخة  المواليد 
النساء  من  سيما  ال  النتقادات،  تعرضت 
عن  ستثنيهم  أنها  اقترحوا  الذين  والشباب 

الزواج.
واحد،  بطفل  العائالت  تقييد  من  عقود  بعد 

ثالثة  إنجاب  األزواج  جميع  من  بكين  تريد 
المواليد وخفض متوسط    لزيادة معدل  أطفال 

عمر السكان.
إذ  االنخفاض،  في  آخذ  الزواج  معدل  لكن 
الصينيين  األزواج  من  ماليين   8 نحو  تقدم 
بطلب للحصول على رخصة زواج في عام 
عام  في  مليونًا   13 من  انخفاضًا   ،2020

 .2014
ارتفاعًا  الطالق  حاالت  عدد  ارتفع  كمت 
لكنه  و2019،   2014 عامي  بين  مطردًا 
انخفض في عام 2020، وهو العام الذي بدأ 
فيه تطبيق فترة »التهدئة«، على الرغم من أنَّ 
في  يرجع  االنخفاض  هذا  من  األكبر  الجزء 
األصل إلى تراجع عدد المقبلين على الزواج.

بينما العالم يخوض حربا مع ساللة »أوميكرون« 
)Omicron( شديدة العدوى من كورونا، حدد 
اسمها؟  فما  جديدة،  ساللة  فرنسا  في  العلماء 
اإلجابات  تشكل خطرا؟  وما مواصفاتها؟ وهل 
في هذا التقرير الشامل مع أسئلة أخرى حول 

جائحة كورونا.
علماء  كورونا  من  الجديد  المتحور  كشف 
المعدية  لألمراض  المتوسط  البحر  معهد  من 
 institute  Mediterranean فرنسا  في 
Infection، في ورقة بحثية نشرت في موقع 
تخضع  لم  والدراسة   .medRxiv ميدأركيف 
لمراجعة األقران، أي لم يراجعها علماء آخرون 

ولم تقبل للنشر في مجلة علمية محكمة بعد.
 )1.640.2.B( »1.640.2 ويرمز لها  »بي
يو«  إتش  »آي  اسم  العلماء  عليه  وأطلق 

.)IHU(
و وفقا للدراسة  فقد أصاب متحور »آي إتش 
جنوب  يعيشون  شخصا   12 اآلن  حتى  يو« 

شرق فرنسا قرب مارسيليا.
إنهم حددوا 46 طفرة  الفرنسيون  العلماء  وقال 
يجعله  أن  يمكن  والذي  الجديد،  المتغير  في 
أكثر مقاومة للقاحات وأكثر عدوى من الفيروس 

األصلي، وفقا لموقع »صوت أميركا«.
هل تثير القلق؟

اكتشاف  مجرد  فإن  الخبراء،  من  للعديد  وفقا 
أكثر  سيكون  بالضرورة  يعني  ال  جديد  متغير 

عدوى أو خطرا.
يتم  فلم  لالطمئنان،  تدعو  الحالية  المعطيات 
بلدان  في   »1.640.2 »بي  ساللة  اكتشاف 
أخرى، ولم يتم تصنيفها على أنها »متغير مثير 

للقلق« من قبل منظمة الصحة العالمية.
وقال الدكتور توماس بيكوك، عالم الفيروسات 
لـ  تصريحات  في  لندن،  كوليدج  إمبريال  في 
بفرصة  الفيروس  هذا  حظي  »لقد  ميل  ديلي 

جيدة للتسبب في المتاعب، لكنه لم يتجسد حقا 
بقدر ما نستطيع أن نقول«.

وأضاف أنه من المؤكد أنه »ال يستحق أن نقلق 
بشأنه كثيرا« الوقت الحالي.

من جهته قال البروفيسور فرانسيس بالو، عالم 
الوراثة في جامعة كوليدج لندن، إن المتغير ليس 
مرتبطا بارتفاع حاد في الحاالت أو االستشفاء 

في فرنسا، ودعا الناس إلى »االسترخاء«.
هل تؤذن ساللة أوميكرون بنهاية الجائحة؟

بنهاية  تنذر  أن  أوميكرون  لموجة  يمكن  هل 
سكان  اكتساب  خالل  من  كوفيد-19  جائحة 
العالم مناعة جماعية؟ يأمل البعض ذلك، ولكن 
السيناريوهات  ألن  شديد  حذر  هناك  يزال  ال 
لتقرير  وفقا  معروفة،  غير  تزال  ال  مستقبال 

وكالة الصحافة الفرنسية.
األخيرة«.  تكون  قد  الخامسة  الموجة  »هذه 
الفرنسي  الصحة  وزير  أبداه  الذي  التفاؤل  هل 
فهو  حقا؟  مبرر  األسبوع  نهاية  فيران  أوليفييه 
يعتقد أن المتحورة الجديدة التي صارت مهيمنة 
في العديد من البلدان شديدة العدوى لدرجة أنها 
العالم  في  مناعة معززة«  إيجاد  إلى  »ستؤدي 
»سنكون جميعا بحال أفضل من بعدها«. وأمام 
النواب يوم االثنين أبدى وزير الصحة الفرنسي 
تفاؤال حذرا، وتوقع خروجا محتمال من األزمة. 
اليوم نفسه  إنتر«  لـ »فرانس  وكرر تصريحاته 
مع بعض الحذر قائال »كل شيء يدور حول 

ربما«.
المتفائل  السيناريو  هذا  أن  يبدو  ذلك،  ومع 
يتقاسمه عدد من الخبراء. فقد أعلن آالن فيشر 
المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي لقناة »بي 
إف إم تي في« االثنين أنه مع متحورة جديدة 
أقل  لكن  سابقاتها  )من  لالنتقال  قابلية  »أكثر 
خطورة( ربما نشهد بداية التطور نحو فيروس 

أكثر شيوعا على غرار فيروسات أخرى«.

وأقل  عدوى  أشد  فيروسا  فإن  أخرى،  بعبارة 
على  بالحصول  يسمح  أن  شأنه  من  خطورة 
مناعة طبيعية إضافة إلى المناعة التي يمنحها 
اللقاح، مما يعني الدخول في مرحلة أقل خطورة 
من الوباء. ونهاية األسبوع، أعلن عالم األوبئة 
الفرنسي أرنو فونتانيه »في النهاية هناك أمل.. 
سينضم فيروس كورونا إلى الفيروسات التاجية 
نزالت  تسبب  التي  األخرى  الموسمية  البشرية 

البرد والتهاب اللوزتين كل شتاء«.
وقال »لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. يمكننا أن 
نتوقع ظهور متحورات جديدة ولكن بسبب تقوية 
مناعتنا مع مرور الوقت إما من خالل العدوى 
فإن  اللقاح،  من  معززة  جرعات  أو  الطبيعية 
قدرتها على التسبب بحاالت خطيرة ستتراجع«. 
يمكن  خطورة،  أقل  فيروس  مع  حتى  ولكن 
من  حيث  جماعيا،  وخيمة  العواقب  تكون  أن 
زيادة  إلى  الحاالت  ارتفاع  يؤدي  أن  المحتمل 
يعلم  أحد  المستشفيات. وال  في  المرضى  عدد 

متى يمكن أن تتحقق هذه المناعة الجماعية.
الفيروسات  عالم  تانغ  جوليان  مؤخرا  وأكد 
واألستاذ بجامعة ليستر -حسب ما نقلت عنه 
منظمة »ساينس ميديا سنتر« البريطانية- أنه 
ال يزال لديه أمل في أن يصبح الفيروس نهاية 
ربما  األخرى،  البرد  فيروسات  مثل  المطاف 
خالل  من  المقبلين،  العامين  أو  العام  خالل 
الكمامة  ووضع  اللقاحات  أخذ  في  االستمرار 
والتزام التباعد االجتماعي للفئات األكثر ضعفا 

»كما نفعل تماما مع اإلنفلونزا كل عام«.
عد عامين على ظهور كوفيد-19 وبروز عدة 
جميع  أحبطت  ما  غالبا  وتطورات  متحورات 

التوقعات، يرفض البعض التكهن اآلن.
يقول عالم األوبئة أنطوان فالهو لوكالة الصحافة 
الفرنسية »إذا أردنا البدء في استخالص دروس 
ال  أنه  فلنتذكر  الوباء،  لهذا  القريب  الماضي 

يمكن التنبؤ بتطوره«.
»نظري  الجماعية  المناعة  مفهوم  أن  وأوضح 
بحت«. ويقول »يبدو أن المناعة التي يعطيها 
اللقاح تحمي بشكل فعال من األشكال الخطيرة 
جميع  على  ينطبق  ال  هذا  ولكن  للمرض 

الملقحين«.
باإلضافة إلى ذلك »يبدو أن المناعة المكتسبة 
بفيروس  اإلصابة  خالل  من  طبيعي  بشكل 
كورونا توفر أيضا أحد أشكال الحماية ال سيما 
ضد الحاالت الخطيرة، ولكن ال شيء من هذا 

واضحا تماما«.
الرئيس  كوم  إريك  البروفيسور  أعلن  واألحد، 
السابق لقسم األمراض المعدية بمستشفى بيتييه 
هذه  بأن  مقتنع  »أنا  باريس  في  سالبيتريار 
الموجة لن تكون األخيرة«. وأضاف »لكنها قد 

تكون األخيرة بهذه القوة«.
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قصة قصيرة: ما بعد الحياة

شيرين ماهر
كاتبة ومترجمة من مصر

كانت.  كما  بعدها  الحياة  تعد  لم  ما  لحظة 
الجسد  ذلك  ُكنت،  كما  أنا  أعد  لم  تحديدًا، 
شرارة  منحني  العجز،  قضبان  بين  المقيد 
التوهج، وبعث في جسدي نبض لم أعهده من 
قبل. دقات مختلفة تعاند الواقع وتلهث خلف 
بحوزته  كان  ما  آخر  وهبني  الباقية.  البقية 
أمنياتي  أنقاض عنفوانه ونفخ الروح في  من 
العالم من ربوة  إلى  أتطلع  الصغيرة. جعلني 
إلى  وضعني  نسيانها.  رفض  التي  أحالمه 
جواره في ساحة األمنيات التي تتحدى الزوال 

والذبول.
أدركت معه أنني لم أعرف العشق يومًا، بل 
في  مختلف  شيء  أيضًا.  الحياة  أعرف  ولم 
نظراته الممتلئة بزهو الذات، رغم عجز جسده 
الكلي عن الحركة. ربما لم يكن هو المصاب 
بانغالق  المصابة  أنا  بقيود جبرية، بل كنت 
عالمي، حتى جاء يصطحبني إلى بقايا بهجته 
التي أشعرتني كم كانت دنياي سجينة الَمراِفق 
ما  سرعان  مائية  بألوان  مزركشة  كـ”زنزانة” 

ذابت وخّلفت فوضى بصرية مزعجة.
بمجرد أن تلتحم عيني ببريق عينيه الغارقتين 
وال  بعيدة  فضاءات  في  أسبح  االحتواء،  في 
أعود من طوافي حول روحه التي أبغي بقاءها 

حولي أطول وقت ممكن. أنامله العاجزة عن 
لمسي، التي ال تتغير وضعيتها الثابتة، دائمًا 
نظراته  أمكنني سماعه.  خفيًا  شيئًا  قالت  ما 
التلقائي،  لشغفي  الُمراِقبة  لطفولتي،  العاشقة 
كأنني  الكون.  يعرفه  ال  غزاًل  تغازلني  كانت 
األبدية  ومعشوقته  واألخيرة  األولى  طفلته 
ما  دائمًا  ابتسامته  اآلمن.  ضعفه  ومالذ 
سوى  سبياًل  لي  تدع  فال  حواسي،  اخترقت 

االستماتة فى دفعه للتشبث بالحياة.
طمعًا  إياها  وأهديته  البهجة  زهرات  لملمت 
في بقائه، بينما كان يسعى هو إلسعادي في 
أيامه القليلة المتبقية، ليطمئن كيف سأواصل 
طقوس الحياة كما أرادها لي. كم ُكنا نتبارى 

نهاية  في  طمعًا  األخيرة،  العشق  جولة  في 
ليست قاسية. لكنني لم أفهم ذلك إال بعد أن 
غادر وتركني إنسانة أخرى، لم يكن لها وجود 
ولونني  روحه  بقايا  من  صنعني  قبله.  من 
عطره  وضع  النفاد.  على  الموشكة  بأقالمه 
النفاذ حول خصالتي وتركني أتنفسه – على 
بالحياة،  أوصاني  لحظة.  كل  في   – مهل 
ما  وسأكمل  عنه.  نيابة  سأعيشها  وكأنني 
وصاياه  لقنني  القصيرة.  رحلته  في  انقطع 
بأن أمنح نفسي أولوية أستحقها. وأخبرني أن 
الوجود المادي ما هو إال صيغة فانية للحياة 
ال ترقي إلى الوصل الروحي الذى لن ينقطع، 

قط، بيننا.

مارسنا العشق بمفهومه العذري، كالناسك الذي 
يتمم فروض عبادته دون أن يرى معبوده أو 
تفانيه في عبادته.  إثابة لحظية على  ينتظر 
كنت فقط أختبئ في عينيه وأغرق بهما مثل 
زورق صغير يستسلم لنهم االشتياق. أستنشق 
خارجي،  تتسلل  أدعها  وال  بعناية،  أنفاسه 
وكأنها نطفة الهوى التي أدعها تنمو بداخلي، 
لتغزو كياني. أسمع نبضات قلبه المتسارعة 
وأنا قريبة من صدره الذى أغفو عليه كطفلة 
متعبة وجدت الراحة بعد طول عناء. أسترق 
وأترك  مّني.  مقربة  على  وهو  إليه  النظر 
يتوسل  كعناق  وجنتيه  علي  الهادئ  توقيعي 
إليه أن يقاوم ويتشبث بالحياة بعد أن جعلني 
حقائب  تحزم  التي  روحه  بخيوط  أستوثق 
روح  إال  هي  ما  الحياة  أن  علمني  الرحيل. 
نأنس بها، ليصبح الموت “حياة” إذا ما كان 
بين أيادي محبة. ولقنني درسه المفضل في 
انتزاع المتعة من األيام قبل أن تدير ظهرها 

لنا دفعة واحدة.
هكذا يمكننا البعث مرة أخرى، عندما تسكننا 
بداخلنا  تنمو  تغيب.  وال  تغادر  ال  أرواح 
كّنا  كيف  أوراقها  ونكتب على  الظل  كشجرة 
الحياة  صياغة  أعاد  لقاء  بعد  ِصرنا  وكيف 

بداخلنا من جديد!

قصة قصيرة: من أنا؟

مقاطعة واسعة لمهرجان سيدني 2022 بسبب إسرائيل

بسام جميل
كاتب من فلسطين

هذا  أن  إال  القاسية  األجواء  هذه  كل  رغم 
المشهد ال يزال يقطع أنفاسي.

هائلة،  لمساحات  أمامي  اللون  هذا  يمتد 
في  الباهتة  الفروقات  تمييز  أستطيع  وبالكاد 
النهار، أما الليل، فأمر آخر كليًا، إذ تصبح 
نظراتي معلقة بالسماء، بهذه النجوم المذهلة 
ال  التي  األلوان  وهذه  الصافية،  الليالي  في 
هادئ،  كل شيء  الجنة.  من  قادمة  أنها  بد 
يمكنني  السيئة،  األيام  في  الرياح  هذه  حتى 
إليها مطواًل، ألسمع أسرارًا أحاول  اإلنصات 

فك شيفرتها.

أشعر  ولم  زمن طويل،  منذ  لوحدي  أكن  لم 
أتنفس  أمامهم،  الوحدة قبل اآلن. أقف  بهذه 
عاليًا،  أصعد  وأنا  بإمعان،  أنظر  بصعوبة، 
عليهم،  أنادي  أو  يدي،  أمد  أن  يجدي  لن 
بأسمائهم، بإسمي المفقود، لربما لم أعد أتذكر 

إسمي.

قبل اآلن، منذ عشر سنوات، ربما، أو أكثر، 
كيف لي أن أتذكر متى! كانت رحلتي الرابعة 
إلى قارة الثلوج، مع دفعة جديدة من العلماء، 
البعثة،  مقر  في  االستقرار  على  ألساعدهم 
مهارات  على  أدربهم  أسابيع،  ثالث  ولمدة 
النجاة في هذه الظروف القاسية، رغم وجود 
أعرف  القاعدة.  في  متمرس  فريق  من  جزء 
المنطقة جيدًا وأجيد التعامل مع األزمات، كل 
هذا ال يهم، ما يهم هو ذلك المكان الذي بدأ 

فيه كل شيء.

دائمًا ما كانت األساطير تولد من عدم فهمنا 
ال  بشكل  غامض  العالم  وألن  ما،  لحدث 
أبسط  مواكبة  عن  عاجزون  وألننا  يصدق، 
الخرافة،  أو  األسطورة  دائمًا  كانت  ظواهره، 
مهربًا شرعيًا لنكف عن المحاولة، أقله، لنبرر 

عجزنا عن الفهم.
قبل  أقّبلها  ولم  المطبخ  في  زوجتي  تركت 
ذهابي في ذلك الصباح، أظنها شعرت بالملل 
أسفاري.  لكثرة  للمطار،  مرافقتي  عن  فكفت 
لكنني اعتدت على تقبيلها أسفل رقبتها كنوع 
من التبرك ومنحي الحظ، فأترك قبلتي على 
بشرتها كقالدة غير مرئية. نسيت فعل ذلك، 
أو أنها قررت عني، لتشعرني بحاجتها لبقائي 
معها. تمنيت لو أنني فعلت، أقصد بقائي ال 

القبلة.
أنتظر ذهابي إلى القاعدة كل عام، ألحظى 
الذهن،  صفاء  من  الفائقة  المتعة  بهذه 
واالنبهار الذي ال يزول، فمشهد الجليد الممتد 
إلى ما ال نهاية، وهذه األضواء في السماء، 
تذهل  تسميتها،  البعض  يفضل  كما  “أرورا” 
وال  حقًا،  سماويا  شيء  كل  فيصبح  عقلي، 
أقصد سماءنا، بل أبعد من ذلك، كرؤية لنبي 
موعد  فيها  يحين  مرة  كل  في  أحزن  منفي، 
مغادرتي المكان ألنتظر انتهاء فصل الشتاء 
بالطبع،  أحب زوجتي  المدينة وزحامها.  في 

لكنني أفضل ذلك الفضاء على كل شيء.
كنت  عندما  الصيد  برحالت  متعلقًا  كنت 
يافعًا، وال أنكر أنني تعلقت بالصحراء أيضًا، 
بل زرت الكثير من البلدان ألنعم بهذا السالم 
المفتوحة،  األماكن  تلك  لي  تمنحه  الذي 
لن  وربما  بحضورنا  تتأثر  لم  التي  الممتدة، 
تفعل. أما عالقتي بالبحار، فال أشعر بأنها 
في  كالمدن  مزدحمة  هي  بل  ذلك،  تشبه 
داخلها، ال نرى منها إال مقدار ما نبحر فيه.

تغيب  ال  مكان  في  فجرًا،  والنصف،  الرابعة 
عنه الشمس لمدة طويلة، لكنني وصلت في 
تلك الفترة لالعتدال الخريفي، لنحظى ببضعة 

أريد.  ما  أسابيع شبه طبيعية! أحصل على 
مقر  عن  بعيدًا  كيلومترات  لبضعة  رحلتي 
البعثة وتجوال لبضعة مئات من األمتار بعيدًا 
عن عربتي. شهيق عميق وزفير عميق، ثم 
عن  أبحث  ال  حولي.  بما  والتأمل  السكون، 
دهشة، أو التباس، بل عن هذا السالم الذي 

يهبط أو يولد، أو يضيء داخلي.

تريد زوجتي أن أكف عن الهرب، وأن تحصل 
أنني  ليتها تعلم  أكثر،  على عائلة، طفل أو 
أريد ذلك أيضًا، بل أخشى أنني لن أحصل 
المال،  ألجمع  كفاية،  انتظرت  أبدًا.  عليه 
وأهيئ نفسي لحياة مشتركة، لمعركة جديدة.. 

عائلة، أطفال.. عالم منهك ومستقبل قلق.

يعني  وهذا  القصة،  أخبركم  لكنني  أعلم،  ال 
الراوي  بين  الوهمي  الحاجز  أكسر  أنني 

والقارئ، أم أنني أسرده بصوتي!

يمكنكم اختيار أي صوت، وأي طبقة صوتية، 
جزء  فهذا  ايضًا،  الشكل  اختيار  يمكنكم  بل 
من القصة. ألحدثكم أكثر، عليكم أن تنصتوا 
جيدًا، دعوا مخيلتكم تختار بهدوء، ودون أي 

ضغوط كانت.
صحوت على صداع هائل، يكاد يمزق رأسي، 
الذباب  أن  لدرجة  يحاصرني  الطقس  أن  ثم 
فكنت  كبيرة،  سياسية  مؤامرة  من  جزءًا  كان 

ضحية الصحراء التي أحببتها يومًا.
ال ليس هذا ما حدث، فإفريقيا ليست صحراء 
إذًا،  هناك.  كنت  أجزائها،  بعض  بل  كليًا، 
العرق  من  الكثير  متقطعة،  وأنفاس  صداع 
نفسي  فراش وجدت  في  البشرة  وامرأة سمراء 

فوقه. لحظة رعب حقيقية.
أيضًا.  بفزع  لكن  بعطف،  المرأة  الي  نظرت 
الدرجة،  هذه  إلى  مخيفًا  وجهي  كان  ربما 
اسمها، مذاق شفتيها،  لكنني أعرفها، أعرف 
العمل في  رائحة بشرتها بعد يوم طويل من 
المستشفى، هي ممرضة، وأنا أيضًا ممرض!
أخذت تهدئ من روعي، تقبلني على جبهتي 
لم  ال  أرتعش،  كنت  جسدي،  تحتضن  وهي 
نفسي عندما  لكنني خشيت من  كذلك،  أكن 
أخبرتها أن تجلب لي الماء، بصوت مختلف، 
ولغة أخرى، ثم بدأت مالمح وجهها بالتغير، 
عدت ألتحدث بلغتي، ألسألها ما الذي حدث 
وكيف وصلت إلى هذا المكان. كان صراعًا 
مرعبًا بين األسئلة واألجوبة أيضًا في رأسي، 
فتارة أسألها، كأنا، ثم أسألها كهو! خرجت من 
أنا  الشارع،  إلى  البسيطة  الشقة  من  الغرفة، 
في مكان ما من مدينة إفريقية، أين الجليد، 
كيف  متمرس،  أمن  رجل  بل  ممرض،  أنا 

يعقل هذا!
أنظر حولي،  جلست على األرض، وأخذت 
إلّي  لنداء زوجتي، حتى وصلت  مهتم  غير 
مجددًا،  الشقة  إلى  الدخول  مني  وطلبت 

نصف عار.

شهور،  عدة  صرفت  أظنني  الوقت،  مر 
كالنقود، كنت أصرف األيام، بانتظار شيء 
يأتي بأي  لم يكن  انتظاري  ليحدث، لكن  ما 
النهار،  في  إفريقي  كرجل  أعيش  نتيجة، 
في  أخرى  قارة  من  رجل  كوابيس  وتطاردني 

الليل.
لم تكن لتعرف طريقة تعاملي بها، أقصد أن 
الكوابيس،  صاحب  الغريب،  الرجل  تعامل 
هذه  على  حافظت  أجهله،  ولسبب  لكنها 
هذه  طول  لمسها  عن  تمّنعي  رغم  العالقة، 
الشهور، فيكفيها أنني أعمل بشكل مضاعف 
أطفالي  وعلى  عليها  أجنيه  ما  كل  وأصرف 
سنوات  سبع  أطفال،  ثالث  كانوا  الصغار. 
بالعاشرة،  واألخير  الفتيان  وتسع ألحد  للفتاة 

حسب ما أذكر.

فأكّن  الحياة،  هذه  أقبل  أن  أستسلم.  كدت 
أحساسي  عن  وأتخلى  المرأة،  لهذه  العاطفة 
األطفال،  على  أتعّرف  تجاهها.  بالشفقة 
أالعبهم، أمسك وجه الطفلة وأرى الشبه الذي 
شعرت  عندما  أستسلم،  كدت  بها.  يجمعني 
أخرى،  امرأة  وجه  رأيت  ثم  للحظات،  بدوار 
مالمح القلق ظاهرة والتماعة عين تكاد تذرف 
الدمع.. أظنني أعرفها، أعرف مذاق بشرتها، 

دفء قبالتها، أصابع يدها.

الثقيل  الماء  متقطعة،  أنفاس  أغرق،  كنت 
بل  أغرق،  أكن  لم  أنني  أم  لألسفل،  يشدني 

أغوص عميقًا، ألبحث عن شيء ما!
الصغير،  القارب  من  أقفز  وأنا  نفسي  رأيت 
لكنني لم أتمالك أعصابي فبدأت بالغرق. كان 
قرارًا واعيًا بالقفز، كأي أمر اعتدت القيام به 
مما  هويتي،  من  جزءًا  كان  بل  نهاري،  في 
اآلخر  رأيت  عندما  ذلك،  أدركت  عليه.  أنا 
بقربي، يسابقني للقاع، فأخذت أطارده، رغم 
شعوري بالعجز واالستسالم للماء منذ برهة. 
للحصول  أخاه  يسابق  صغيرًا،  شابًا  كنت 
تعيش  التي  القشرية  المخلوقات  بعض  على 
لم أحصل على  الماء.  قاع  الرمل في  على 
الصغير،  المخلوق  ذلك  يلتقط  تركته  شيء، 
الديدان،  يشبه  الرخويات،  من  لي  بدا  وآخر 
لكنني أعرف ما هو، طعامي المفضل ربما. 
صعدت إلى السطح. عشرات المراكب التي 
هذا  فوق  تعوم  صغيرة،  أكواخ  عليها  بنيت 
الخليج، أعرف هذا المكان، لكنني ال أعرف 
أيًا من هذه األكواخ منزلي. عاد إلّي اإلرباك، 
لكنني أكثر هدوءًا هذه المرة، لن أشعر بالفزع، 

بل بالحزن، على زوجتي السمراء وأطفالي!

لوحت لي امرأة كبيرة في السن، أظنها جدتي، 
معظم  يقضي  الذي  الفتى  جدة  كذلك،  وهي 
نهاره في الماء ليجمع الطعام من األعماق، 
مرحًا،  بدوري  كنت  مرحة،  جدة  وألنها 
أن  لدرجة  المرح  بهذا  أنني كنت جادًا  حتى 
فيصبح  بها،  أنطق  التي  كلماتي  تضحكني 

الضحك جزءًا من عملي اليومي.
كنت معجبًا بفتاة، ولم تبادلني ذات المشاعر، 
كان األمر مؤلمًا، لكنني تخطيت ذلك عندما 
استعدت كوابيسي، ألجدني مشغواًل بزوجتي 

السمراء، وتلك المرأة القلقة في حلم آخر.
ال يهم كم من الوقت كنت ذلك الفتى، ال يهم 
مما  أقرب  كانت  المرة  فهذا  اسمي،  كان  ما 
ظننتها ستكون عليه، بضعة أسابيع، ألغادر 
هذا الوجه، وهذه الرائحة، الرغبات، األفكار، 
بل والذاكرة، ألحمل أسئلتي لوجه آخر وذاكرة 

حية أخرى.
أحاول تذكر شكلي، رائحتي، لغتي.

ليس منطقيًا أبدًا أن أكون آخرين، أتنّقل بينهم 
دون إرادتي، فال أكون أيًا منهم وال أعود إلّي.
لربما تمنيت أن أكون رجاًل سياسيًا، قائدًا ما، 
ألفعل ما يجب فعله، أم أنني أعيش هلوسات 
بالحمى في مكان ما،  مريضة بعد إصابتي 

من أنا حقًا؟!
أخيرًا وجدتني في مكان مألوف، في صحراء 
لكن  الصمت،  صوت  فيها  أسمع  واسعة، 
أراه،  دون ظل  نحوي،  يركض  الصمت  هذا 
مرمية على  فاكهة  كأنني  يلتقطني  يده،  يمد 

األرض، كان وجهًا مبتسمًا، يتحدث إلّي.

هناك،  والرجال  الماشية،  خلف  أركض 
يحملون طيورًا فوق أذرعهم، يتحدثون بشأنها، 
وال أحد يعيرني اهتمامه. لكن هذا الرجل الذي 
رأيته يبتسم لي سابقًا، يقترب مني ويحدثني 
إلى  بي  يدفع  ثم  يحمله،  الذي  الطائر  عن 

حمله بعد أن يلبسني كفًا قماشيًا سميكًا.

الطقس  احتمال  يمكن  المدينة، ال  إلى  عدنا 
الحار، لوال أن كل شيء في هذا المكان مجهز 
بالمكيفات، لما أطاق أحد أن يطأ بقدمه هذه 
البالد. أخبرني والدي أنه يفضل إرسالي إلى 
الكلية الملكية، لكنني أفضل البقاء هنا، مع 
أصدقائي، فال حاجة لي بدخول هذا المكان، 

لكنه يصر على ذلك.

تخرجت  حتى  بها  ودرست  الكلية  وصلت 
بدرجة جيد جدًا، ال يهم. كنت أحصل على 
في  الوقت  معظم  فأقضي  متقطعة  إجازات 
المدينة أو أغادرها كسائح لعدة أيام ثم العودة 
إليها دون أي رغبة بالعودة إلى صحرائنا. لم 
عاجاًل  أمرًا  لكّن  الكوابيس،  بأمر  أفكر  أعد 

حسم األمر، صدمتني سيارتي الفارهة.
آخر.  إلى  من جسد  أتنقل  المرات،  عشرات 
األشخاص،  عشرات  ذاكرة  يحمل  رأسي 
ما  أعرف  وال  ذهني،  في  معلقة  مصائرهم 
للبداية. عندما  العودة  كان علي  لهم.  حدث 
بالد  في  مكتبة  يملك  عجوزًا  نفسي  وجدت 

فقيرة، بدأت البحث، عنهم، وعني.

ها أنا أقف في طابور طويل أمام سور عال 
من األسالك الشائكة، في بالد تبدو لي وعدًا 
أطعم  ما  أجد  وال  البرد،  من  أرتجف  لكنني 
طفلتي، بل إن هذا القدر من االحتضان لربما 
يكسر أضالعها. ال شيء بيدي ألفعله، سوى 
بعض  سقط  االنتظار.  هذا  انتهاء  انتظار 
بأسرها  البالد  هي  بل  الحرب،  في  الرجال 
وآالف الضحايا. رأيت. رأيتهم، حتى العجوز 
الذي كنته منذ لحظات، ها هو خلف السور 
يرتدي قبعة دافئة، لكنه يخلعها ويرميها من 
لم  الحراس.  يعترض  أن  دون  السور،  فوق 
لذلك  الالجئين  أحد  سارع  فقد  القبعة  أتناول 

ووضعها فوق رأس طفله.
أراهم جميعًا هنا، كل الوجوه، كل من كنت، 
وخيباتهم،  بأحالمهم،  وروائحهم،  بذاكرتهم 
خلف  هو  ما  إلى  وينظرون  معي  يقفون 
دون  هنا،  كنت  الثري،  أنا  حتى  السور، 

سيارتي الفارهة!

“الغارديان”  صحيفة  قالت   – سيدني 
 2022 سيدني  مهرجان  إن  البريطانية، 
أصبح في حالة من الفوضى، قبل 48 ساعة 
جهة   20 سحب  بسبب  وذلك  افتتاحه،  من 
مشاركتها؛ احتجاجا على تمويل قدمته السفارة 

اإلسرائيلية.
وأضافت الصحيفة، أن مجلس إدارة المهرجان 
أصدر بيانا وسط تزايد في االحتجاجات على 
الدور اإلسرائيلي، في وقت أعلن فيه الكوميدي 
“توم باالراد”، ومسرح “بيلفوار سينت” المنتج 
لمسرحية النحاس األسود، والسياسية السابقة 
عن نيوساوث ويلز، ميرديث بيرغمان، وفرقة 
ستاينس  يومي  والمعلق  ماروغيكو  الرقص 
المشاركين  من  بعض  وهم  مشاركتهم،  عدم 
الذين ألغوا فقراتهم أو أبعدوا أنفسهم، لينضموا 
إلى العدد المتزايد من المتضامنين والداعمين 

لفلسطين.

فنية  جماعات  انسحبت  ذاته،  الوقت  وفي 
من المهرجان، وقررت المضي في نشاطاتها 
بصفة مستقلة، مثل حفلة “مارغيكو جورنغة 
ديكينز  كارال  للفنانة  ومعرض  غا”،  نغا- 
“العودة للمرسل”، كما سيتم عرض مسرحية 
“النحاس األسود” التي أنتجتها شركة المسرح 
الحصول  عدم  قررت  لكنها  سينت،  بيلفوار 
على الدعم المتفق عليه مسبقا من المهرجان.
التواصل  منصات  على  نشر  بيان  وفي 
سنيت”  “بيلفوار  مسرح  قال  االجتماعي، 
تعطي  التي  الثقافة،  بسالمة  “التزاما  إنه 
الفنانين الحرية للعمل دون خوف أو تنازل، 
واعترافا بانقسام المجتمع، وعدم قدرة الفنانين 
العام  هذا  المشاركة  على  الفلسطينيين 
بمهرجان سيدني، فقد اخترنا عدم قبول الدعم 

المالي المباشر من المهرجان”.
وفي سياق متصل، اعترف بيان إدارة مهرجان 

الفنانين  من  المتكررة  بالدعوات  سيدني 
حركة  وهي  المهرجان،  لمقاطعة  والجمهور 
ديسمبر.  األول/  كانون  شهر  نهاية  بدأت 
سيدني  مهرجان  مجلس  “يأمل  فيها:  وجاء 
بشكل جماعي التأكيد على احترامه لحق كل 

المجموعات للتعبير عن مظاهر قلقها”.
الجماعات  مع  وقتا  قضينا  “لقد  وأضاف:   
ورحبنا  التمويل،  من  قلقها  عن  عبرت  التي 
بفرصة التواصل معها جميعا، وسيتم احترام 
كل االتفاقيات المتعلقة بالتمويل بما فيها – مع 
ديكيدنس – وسيتم المضي قدما بالعروض”.

عن  المجلس  “أعرب  ذاته،  الوقت  وفي 
تصميمه على مراجعة كل الممارسات المتعلقة 
واألطراف  األجنبية  الحكومات  من  بالتمويل 
المجلس  إن  للقول  البيان  ومضى  المعنية”. 

يحترم قرار الفنانين الذين قرروا المقاطعة.
وفي بيان على إنستغرام، قالت فرقة “كاراتي 

حملة  إن  المهرجان،  قاطعت  التي  بوغالو”، 
سجل  لديها  االستثمارات  وسحب  المقاطعة 
قوي في تحميل الحكومات مسؤولية أفعالها.

خدنا بدالو.. يا اهلل!

زيد قطريب

الحكم،  سّدة  في  الجلوس  من  عاٍم  مئة  بعد 
به  استبّد  وقد  الجالميط،  قبائل  ملك  صفَن 
القلُق من الموت، وخاف من مواجهة هللا في 
يوم الحساب. فاتصل برئيس الحكومة وقائد 
طالبًا  األمنية،  األفرع  ومسؤولي  المخابرات 
وموقعة  مختومة  ثبوتية  أوراق  تجهيز  منهم 
يحملها  الحكم، كي  في  نزاهته  تؤكد  أصواًل، 
معه إلى السماء عندما يمثل أمام هللا سبحانه 

وتعالى!
للقلق  يدعو  األمر  إن  قال  المخابرات  رئيس 
على  قبضت  المختصة  فالعناصر  فعاًل. 
المعلومات عن  ثالثة مالئكة كانوا يجمعون 
ورغم  البالد،  في  المعيشة  وظروف  الملك 
أنه  التعذيب، إال  اثنين منهما ماتا تحت  أن 

بالسلطة  وشراؤه  الثالث  على  الضغط  يمكن 
حصرية  استيراد  بعقود  وتخصيصه  والمال، 
أو تعيينه وزيرًا بصالحيات واسعة مع أسطول 
من السيارات والخدم والحشم، مقابل أن يغير 
نظيفة  ويجعلها  بالملك  الخاصة  اإلضبارة 
اسَم  اإللُه  بالمئة، بحيث عندما يضرب  مئة 
الملك على “الفيش”، يتمنى لو أنه لم يرسل 
عزرائيل لقبض روحه، فيقرر إما إعادته إلى 

الحياة أو تخصيصه بمكان رفيع في الجنة!
وأمر  للملك،  المخابرات  رئيس  فكرة  راقت 
بفتح الخزينة وتسخير جميع إمكانات الدولة 
من أجل شراء المالك. وبالفعل أطلق سراح 
المالك من السجن بعد أن اعتذروا العتقاله 
وأكدوا له أن األمر مجرد تشابه أسماء. فتم 
ثم  الراحة،  وسائل  جميع  فيها  “فيال”  إهداؤه 
بدأت الوفود الرسمية باصطحابه إلى تدشين 

الوطنية.  والمناسبات  االقتصادية  المشاريع 
اإلنجاز  نسب  أمامه  المسؤولون  واستعرض 
والتعليم،  والزراعة  الصناعة  في  الكبيرة 
كانت  الحكيمة  الملك  توجيهات  أن  مؤكدين 
وراء ارتفاع معدالت التنمية بشكل مدهش في 

جميع المجاالت.
“المتّنح”،  المالك  مع  نفعًا  يجِد  لم  هذا  كل 
السجون  بزيارة  يطالبهم  كان  مرة  كل  ففي 
الخاصة  البنوك  حسابات  على  واالطالع 
بالملك والحاشية، كما كان يفتح دفترًا صغيرًا 
الشعب  عّيشوا  التي  الشعارات  جميع  فيه 

بسببها عيشة الكالب ولم يحققوا منها شيًئا.
اتهم  المملكة،  في  والثقافة  التوجيه  مسؤول 
رئيس المخابرات بعدم القدرة على التصرف، 
وطلب اإلذن باستخدام أساليبه الخاصة لتغيير 
آراء المالك وجعله أمام موقف حرج يجعله ال 

يتردد في تصفير الخطايا في إضبارة الملك 
من  أهم  “التفييش”  عند  ليظهر  اإلله،  عند 

المهاتما غاندي ونيلسون مانديال..
الجالميط  قبائل  بدأت  الثاني،  اليوم  في 
بالزحف نحو فيال المالك وهي تنادي بحياة 
ورُفعت  الدبكة  حلقات  ُعقدت  فيما  الملك، 
من  اجتمعوا  الذين  الجالميط  عشائر  أعالم 
تطالُب  وثيقًة  يوقعوا  كل حدب وصوب كي 
هللا بتأجيل قبض روح الملك مئة عاٍم أخرى 
الشعب  حناجر  األمة.  أهداف  يحقق  ريثما 
كانت تصرخ بكل قوتها أمام بلكونة المالك: 
“يا هللا.. خدنا بدالو.. يا هللا..” عرفتوا كيف؟

عن مجلة الفينيق 



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

3435 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         JAN 07,2022, Issue 299JAN 07,2022, Issue 299 ادب و ثقافة 



36www.meshwarmedia.com JAN 07, 2022, Issue 299  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664


